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 טאב תשע"כ' 
 2019 יולי 27  

 מנהלי בתי הספר
 מורים למוזיקה בתי ספר יסודיים

 

 ! שלום רב
 

 "פתש מוזיקהב חוזר מפמ"ר

 דבר המפמ"ר

הבאה עלינו לטובה , אני מבקש לברך אתכם בברכת שנת "פ עם סיום חופשת הקיץ ובפתחה של שנת תש

שנה של גילוי  ,יקלית חינוכית, איכותית ומגוונת ,שנת יצירהזך עשייה מוהמשה ומוצלחת עם ילימודים פורי

 עניין, אתגר והנאה בתהליך ההוראה. 

 המשמעותייםעל התהליכים במהלך כל השנה.  תכםעל עבוד, םייקר לכם, מורות ומוריםברצוני להודות 

שעורים מגוונים, שעות   של עבודה,, אכפתיות, שעות אינסופית על השקעה: עם התלמידים מוביליםשאתם 

רועים קהילתיים, כינוסי ירועים בית ספריים, איפרטניות המעניקות לתלמיד תשומת לב אישית וייחודית, א

 .וללמידה מתוך הנאה כדי להביא את התלמידים להצלחהזאת בכל ו ,ועוד ועוד מקהלות, קונצרטים

אינטרדיסציפלינרי  מוביל,למקצוע  המוזיקה ולהפוך אותו ת מקצועלמתג א במלוא המרץממשיכים אנו 

משמעותית, יצירתית, בעלת פתיחות מחשבתית לובכך הופך את הלמידה  ,המשלב תחומי דעת נוספים

 והבעה אישית גבוהה. 

המתעדכנים מפעם לימוד רבים ומגוונים תוכלו למצוא חומרי מחוזיות  באתר המפמ"ר ובאמצעות המפקחות 

 כם.מאגר החומרים שלאת עשיר כל אלו נועדו להקל ולה .לפעם

 

 

 ווסר רבצלאל קופ

 מפמ"ר מוזיקה
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 להלן פירוט התכנים בחוזר זה:

 נושאים

 1 .....................................................................................................................................................חוזר מפמ"ר במוזיקה תש"פ
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 3 ........................................................................................................................... בתי ספר יסודיים -מוזיקה -תיק תוכניות לימודים

 4 ............................................................................................................................................................ ות האגף לאמנויותהודע
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 6 ..................................................................................................................................................... ות הפיקוח על המוזיקההודע
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 6 ......................................................................................................באמצעות קשר עם המפקחות המחוזיות –כינוסי מקהלות מחוזיים 

 6 .................................................................................. באמצעות קשר עם המפקחות המחוזיות –חדש! כינוסי תזמורות חליליות ארציים 

 6 ............................................................................................................................................ ליבת לימודים והצעה לתכנון שנתי
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 7 .............................................................................................................................. אתר "שירו" עבור מקהלות ילדים בבי"ס
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 8 .......................................................................................................................................................... מפגשים עם יוצרים
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 הפדגוגית המזכירותשל  כלליות הודעות

 

 יסודייםבתי ספר  -מוזיקה -תיק תוכניות לימודים

בבתי הספר  בכל שכבת גילבכל המקצועות הלימודים  תכניותהכלי שלפניכם מציג תמונת מצב של כלל 

. הוא מאפשר לתכנן את התהליך הלימודי והחינוכי ביעילות מרבית תוך כדי יצירת קשרים בין ידע, היסודיים

 .מיומנויות וערכים

 :יים בתחומים הבאיםהכלי מדגים חיבורים בין היעדים הלימודיים והחינוכ

 .העשרת עולם הידע דרך מפגש מעניין עם מושגים, רעיונות, סוגיות ודילמות בחומר הנלמד – ידע

חברתיות  -רגשיות ומיומנויות בין אישיות-פיתוח מיומנויות קוגניטיביות, מיומנויות תוך אישיות – מיומנויות

 מוזיקה. הדעת םבתחובאמצעות התנסויות 

והפיכתם לנורמות התנהגות  , שמעלה תכנית הלימודים,מרכזייםדיון בערכים  – תנהגותערכים ונורמות ה

 .יום-בחיי היום

הכלי כולל חומרי למידה, יחידות הוראה וסרטוני הדרכה ומעודד ליזום, ליצור ולגוון את אופני הלמידה תוך 

הכלי מאפשר יצירת תכנית ספיראלית רב שנתית  .כדי שימוש בכלים עכשוויים ברוח הלמידה המשמעותית

 המותאמת לתכנית הלימודים.

במוזיקה. הלימודים כנס לכל אחת משכבות הגיל לתוכנית יולה אתכם לקחת חלק פעיל בכלי אנו מזמינים

  .באופן שוטף יםירלוונטבחומרים אותו  נמשיך לפתח, לעדכן ולהעשיר –הכלי דינמי 

 כאן צולח דים לעובדי הוראה""תיק תוכניות לימול למעבר

 

 

 

 

 

 

 

 

 הודעות כלליות המזכירות הפדגוגית

http://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/Pages/Primary-school-List-of-subjects-per-grade.aspx


 

 

 

 

4 
 

 מדינת ישראל

 משרד החינוך
 המזכירות הפדגוגית

 אמנויותא' אגף 
 הפיקוח על המוזיקה

 

 

 

 

 

 

 מסמך הסדרה לבתי ספר ייחודיים באמנויות

רואה לעצמו חובה להסדיר את ההכרה  ,המופקד על תחומי האמנויות במערכת החינוך ,אמנויותא' אגף 

והתקצוב של בתי הספר לאמנויות וזאת באמצעות הבחנה בין שלושה דגמים מובהקים הבנויים באופן 

להתמקדות ולמצוינות באמנויות. ההסדרה תשמש את מקבלי ההחלטות להכרה בבתי  ,היררכי מהרחבה

 ,ולתקצובם המותאם, את מנהלי בתי הספר לבחירת הדגם המתאים לבית ספרם וליישומוספר לאמנויות 

התשתית . ואת ההורים והתלמידים לבחירה מודעת של בית ספר המתאים לרצונותיהם ולצרכיהם

כנית הלימודים הבית וטתי ורציף של האמנויות כחלק מתייה לימוד שהמשותפת לשלושת הדגמים תה

במרחבי לימוד מתאימים, לכל שכבות הגיל ולכלל התלמידים בבית הספר. ההבדלים בין הדגמים ספרית, 

כניות הלימודים, משאבי אנוש, מתקנים ועזרי לימוד. ויהיו בכמות ובאיכות של שלוש תשומות יסוד בחינוך: ת

ך של תלמידי בית יוכל כל בית ספר לאפיין את הייחוד שלו בכל אחד מהדגמים. הקשר לקהילות השיו ,ככלל

 .הם חלק מהותי מהגדרת בתי הספר לאמנויות ככאלה ,בה ממוקם בית הספר ,הספר והתרומה לקהילה

 כאןראו  –מסמך ההסדרה 

   כאןראו  –מצגת מדיניות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 האגף לאמנויות הודעות 

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/agafomanuyot/nisuyi/PolicyDocument.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/agafomanuyot/nisuyi/PolicyPresentation.pdf
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 קורס חונכי סטאז' בחינוך המוזיקלי

לטובת קליטה מיטבית של מתמחים ומורים  ם תשע"ח נכנס לתוקפו תפקיד החונךהחל משנת הלימודי

 חדשים במערכת החינוך. 

 רק חונכים בפועל בלבד רשאים להצטרף לקורס הכשרה המוכר לקידום מקצועי בהתאם לדרגתם:

 ש"ש. חונכי סטאז' חדשים חייבים בקורס זה. 30קורס בסיס  -חונך 

 .ש"ש 30קורס  –חונך מומחה 

 .ש"ש 30קורס  –חונך בכיר 

 

 התגמול הוסדר גם ברפורמת "עוז לתמורה". תשע"טמשנת 

 התגמול מהווה חלק מהשכר הפנסיוני בהתאם ליחס הבא:

 המשולב גמול מהשכר 2.4%מתמחה אחד  -

 המשולב מהשכר 4.8%מתמחים  2 -

 המשולב מהשכר 7.2%מתמחים  3 -

 

 :פמורים המבקשים לחנוך מתמחים בשנה"ל תש"

למילוי תפקיד חונך המופיעים בחוזר יש לוודא קיום התנאים הנדרשים  .1

   כאן ראו - (5.2.9מנכ"ל )

   לסעיף ב' קיימת החרגה באמנויות -שימו לב * 

  כאןטרם צוות מתמחה יש להרשם  .2

  כאןצּוַות אליכם מתמחה יש להרשם   .3

 כאן -מוזמנים להיכנס לאתר אגף הסטאז'  .4

 לאתר מפמ"ר מוזיקהלהדרכה והסבר בנושא חונכי סטאז' היכנסו  .5

 

 

 

 

 

 

 

http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/8/8-2/horaotkeva/k-2014-4-3-8-2-24.htm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoUTQPxA_unC2bYnVWjVFRiqwIuRZZsXY42Ct1vRzNAxNwkw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewo7ijcrYLV65m9FRIMcHeYmZVnIC1MFFPOwvs0gwWOcCb6w/viewform?c=0&w=1
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Staj/Mitmahim/Honhim/tafkidMelavee.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Music/HomreyLemida/
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 מחוון ללימודי מקצוע המוזיקה בבית הספר היסודי

במחוון ניתן למצוא מהן  מחוון ללימודי מקצוע המוזיקה בבתי הספר היסודיים.צוות הפיקוח כתב 

שיעורים פרטניים בתחומי המוזיקה, הצעות למבנה הלימודים, היקף הלימודים,  הדרישות המנהליות,

פדגוגיה, מקומה של המוזיקה בתרבות בית הספר, תשתית וציוד בסיסי הנדרש למורה למוזיקה, מקהלה, 

היסודיים באמצעות מנהלת האגף  המחוון נשלח לכל מנהלי בתיה"ס פיתוח מקצועי והערכה במוזיקה.

 לחינוך יסודי, הגב' אתי סאסי.

 לחצו כאן. ל"מחוון ללימודי מוזיקה בבתי הספר היסודיים",למעבר 

 באמצעות קשר עם המפקחות המחוזיות –כינוסי מקהלות מחוזיים 

 באמצעות קשר עם המפקחות המחוזיות –חדש! כינוסי תזמורות חליליות ארציים 

 תכנון שנתיהצעה לליבת לימודים ו

להגדיר באופן ברור מה נדרש  בתחום החינוך המוזיקלי, היא ליצור אחידות ליבת הלימודיםמטרתה של 

כנית והגזורה מת תכנית הליבה ולקבוע סטנדרטים במערכת החינוך המוזיקלי בישראל. למוזיקה מהמורים

, וך כךמת ,תאפשר למורים להבין מה מצופה מהם כניות הלימודים,והלימודים לבתי הספר היסודיים ותיק ת

המתכתבת עם תכנית  הנותנת מענה לצרכי בית הספר וכמובן יוכלו ליצור באופן מושכל תכנית עבודההם 

שירים ויצירות סביב לשימושכם מצורפת הצעה לתכנון לימודים שנתי:  .כניות הלימודיםותיק תוהלימודים 

 .מחוז מרכז – מעגל השנה

 

 

 

 

 

 

 הפיקוח על המוזיקה הודעות 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Music/DvarHamafmar/ma_hadash/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%95%D7%9F+%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99+%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94+%D7%91%D7%91%D7%AA%D7%99+%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8+%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9D.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Music/yesodi/tochnitlimudim.htm
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HoKxd7agXvBiokWfmFmrmGhGsW4A5sfdDHG09YtPxIY/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HoKxd7agXvBiokWfmFmrmGhGsW4A5sfdDHG09YtPxIY/edit#gid=0
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תוף עם הפיקוח על החינוך יבשהמכון לאינטגרציה, אוניברסיטת בר אילן  - אתר "צלילי המוזיקה"

 משרד החינוך  -המוזיקלי 

ויצירות מכל התקופות ומסוגי מוזיקה שונים,  אוצר גדול של שירים באתר "צלילי המוזיקה" תוכלו למצוא

חוברות לתלמיד, מדריכים למורה עם מערכי שיעור  תוכלו למצואהמתאימים ללמידה בכל הגילאים. 

 .טיוב-משחקי למידה לתלמידים, חידונים, רישומים גראפיים וקישורים ליו, המפורטים, ומצגות לשימוש בכית

על פי שכבות  כניות לימודיםשנכתבה בתיק תאותה שפה  ל פיעמותאם לתכנית הלימודים ועובד  האתר

  הגיל השונות.

 .ללא סיסמה הופתוח תהכניסה לאתר חופשי

ע"י הפיקוח על החינוך לרבות חומרים שפותחו  ,חומרי למידה של מוסדות נוספים בארץ במהלך תש"פ יועלו

 .המוזיקלי

 לחצו כאןלכניסה לאתר 

 

 עבור מקהלות ילדים בבי"ס אתר "שירו"

שיתוף פעולה בין "מרכז מיזם "שירו" נוצר במטרה לקדם את מקהלות בתי הספר בישראל, והוא תוצר של 

משרד החינוך. המיזם כולל אתר הפיקוח על החינוך המוזיקלי בנונה לאמנויות הקול", "קהילה מנגנת" ו

שינגישו עבור המורים והתלמידים ספרייה רחבה של  ,ולמחשב האישיאינטרנט ואפליקציה לטלפון הנייד 

ל עזרים למורה ולתלמיד: תווים ומילים, בס השירים מלוויםיצירות ושירים מעובדים למקהלות ילדים. 

הקלטה של ליווי הפסנתר, הקלטה של תפקידי השירה השונים בביצוע חי של ילדים, רקע תאורטי על השיר 

 והכוונה מתודית להקנייתו במקהלה.

השמע בשילובים שונים, החל מתפקיד אחד ועד  ידרך האפליקציה יוכלו התלמידים להאזין בבית לקבצי

  .להתאמן על תפקידיהםיוכלו קידים כולל ליווי הפסנתר, ומלוא התפ

שחלקם נבחרו כשירים משותפים בכינוסי המקהלות. האתר נועד למורה  שירים,ו מספר השנה הועל

 ולתלמיד כאחד.

   לאתר "שירו"לכניסה 

 חלילית -ויקו 

חלילית" הינו תוצר של שיתוף פעולה בין  דרורה ברוק והפיקוח על החינוך המוזיקלי .  המאגר -האתר "ויקו

יצירות מפולחות לפי הרכב, סגנון, תקופה, רמה, נושאים ועוד. ניתן להתבונן בתווים, להאזין כולל באתר 

לבקש עיבודים,  לביצועים מומלצים, לקרוא מאמרים, להקשיב לשיעורי נגינה מקוונים, לחפש עיבודים,

 מאגרי מידע וחומרי למידה 

http://biui-music.org.il/
https://shiru.me/#/
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)מחייב  והכניסה חופשיתלקרוא על אירועים שקשורים לחליליות. האתר לשימושם של המורים לנגינה 

 ויקוחליליתהיכנסו לאתר הרשמה וקבלת סיסמה( 

 

 יוצריםמפגשים עם 

לזמר העברי כאחד מיסודות התרבות הישראלית שיש צורך הפיקוח על המוזיקה מייחס חשיבות רבה 

הוראת הזמר העברי תורמת לטיפוח הזהות היהודית וחיזוק תחושת השייכות לעם, לארץ ולערכי  .לשמרה

 העברי הזמר את ותציבו השונים במעגלים שכמורים למוזיקה תשירו תקווה כולנוהתרבות והמורשת. 

 לעושר התלמידים את לקשור נצליח אלה שירים ובאמצעות ,לה חוצהומ ספרית הבית בעשייה מרכזי במקום

 .לארץ והשתייכות הזדהות הרגשת בהם ולטעת עמנו של מוזיקלי-התרבותי

אנו שמחים להציג  פס קול ישראלי במערכת החינוך המהווים ויוצרים במסגרת תכניות שילוב מלחינים

   תוכניות שקיימות: ארבעבפניכם 

 עם נורית הירש -מורשת . שרים 1

  קובי אושרת. שרים  2

  מיקי גבריאלוב. שרים 3

 מתי כספי. שרים 4

 

 "שרים מורשת" עם נורית הירש •

עם המלחינה נורית הירש מיועדת לתלמידי בתי הספר היסודיים. במהלך השנה  התוכנית "שרים מורשת"

בליווי הסיפורים התלמידים לומדים במסגרת שעורי המוזיקה, שעורי שפה ותרבות יהודית את שיריה 

מאחורי השירים והתקופות. התלמידים מכינים את עצמם לערב שיא מרגש שבו הם מופיעים על הבמה יחד 

   .התכנית מאושרת בסל תרבות ארצי ש ובנוכחות ההורים.עם נורית היר

 שירים, כל בפי שהמבוצעים שירים, הירש נורית המלחינה של אהובים שיריםת כולל הספר "שרים מורשת"

 של והידע ההכרות את ולהעמיק להרחיב נועד הספר. החינוך במערכת וכמובן שירה בערבי לשיר שמרבים

  .ותרבותיים ערכיים תכנים עמו הנושא מוזיקלי ברפרטואר התלמיד

  עם נורית הירש "שרים מורשת" קישור למדריך למורה 

  שרים מורשת עם נורית הירש -הספר הדיגיטלי

 של נורית הירש( ומתוך האתר) 

 

 

 

 

https://wiki.drora.me/doku.php?id=start
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Music/Konservatorionim/ShanaEvrit/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Music/Konservatorionim/ShanaEvrit/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Music/Konservatorionim/ShanaEvrit/
http://www.y-noam.com/nurit_songs/index.html
http://nurit-hirsh.com/category/%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%AA/
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 קובי אושרת שרים  •

 12-כוללת יחידות הוראה המותאמות לבתי הספר היסודיים העוסקות ב "שרים קובי אושרת"התכנית 

 .ל המלחין ומפגישות את התלמידים עם שירים אלו בהיבט בינתחומישהאהובים  שירים נבחרים משיריו

פור שמאחורי השירים, דפי עבודה לתלמיד והצעות יתווים, ניתוח של השירים, הסהכוללות: יחידות ההוראה 

 לפעילות. 

מספר אודות בסיום תהליך הלמידה ניתן להזמין את המלחין קובי אושרת למפגש שירה חוויתי בו קובי 

   .התכנית מאושרת בסל תרבות ארצי. יצירתו ושר עם קהל התלמידים את שיריו

 באתר מפמ"ר ליחידות ההוראההיכנסו 

 

 שרים מקי גבריאלובחדש!   •

רוח חיים בשפה  ות, המפיחמנגינות  אוצר תרבותי שלפגש עם שיריו של היוצר מיקי גבריאלוב הינו המ

, חיבור לזיכרון , שורשיה, נופיהאותנו לארץ תמחברו של שיריה אסופה .סגנונותרחב של העברית במגוון 

פרטי ולזיכרון הקולקטיבי. שיריו הם נכסי צאן ברזל ומלווים אותנו לאורך השנים בחיבור להוויה היומיומית 

של כולנו. מיקי גבריאלוב  ניחן ביכולת המופלאה למצוא את התפר בין המנגינה למילים וליצור רגעי קסם 

 אצל כל ישראלי. 

השירים,  למיטב רת לתלמידי בתי הספר היסודיים להיחשףמאפש התכנית "שרים מיקי גבריאלוב"

 .התכנית מאושרת בסל תרבות ארציביניהם: אמא אדמה, שיר השיירה, עוף גוזל, אני ואתה ועוד. 

שניים עשר שירים המותאמים לכיתות הגבוהות של בית הספר היסודי, כולל:  יחידות ההוראה מכילות

   דפי עבודה לתלמיד והצעות לפעילות. מילים, תווים, קישור לביצוע וכן 

  לספר הדיגיטליהיכנסו 

 

 שרים מתי כספי •

המלחין שיריו של ו' עם -מיועדת להפגיש את תלמידי בתי הספר היסודיים ה' כספי"מתי  -התכנית "שרים

 . יחידות הוראה בהקשר בין תחומי להם נכתבו שירים, 12-מתי כספי. לתכנית נבחרו כ

 באתר מפמ"ר ליחידות ההוראההיכנסו 

 

 לאתר מפמ"ר מוזיקההיכנסו  בנוגע לתוכניות השונות למידע ופרטי התקשרות

  

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Music/yesodi/yozrim_zemeruvri.htm
https://www.y-noam.com/mg/mobile/index.html
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Music/yesodi/yozrim_zemeruvri.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Music/yesodi/yozrim_zemeruvri.htm
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 "פייטן נגן"תכנית "שירים ושורשים" ומפגשי 

 ראש: השנה מעגל סביב" 4 ושורשים שירים" הספר של מקוונות למצגות קישור אליכם לשלוח אנו שמחים

 יום, פסח: השאר. שבועות, ירושלים יום, בשבט 'טו, חנוכה, תורה שמחת, סוכות, הכיפורים יום, השנה

 .בהמשך לדרייב יכנסו בעומר ג"ל, העצמאות יום, השואה

 וכן עיבודים ייצוגיות ומקהלות ספר בתי למקהלות לפיוטים עיבודיםבאתר מפמ"ר:  כמו כן תוכלו למצוא 

  קשת. -כלי לתזמורות

 

 עדכונים באתר מפמ"ר

 על פי שכבות הגיל השונות. "מחווני הערכה". 1

 כולל שירים נוספים שלא הוכנסו לחוברות. "שרים במקהלה". חוברות 2

 מאז ועד היום. "בצליל מקוון". עלוני  3

    עם פסי קול, דגמי הוראה לכל  שירים 56יעלו  תש"פשנת בתחילת  – "שיר של יום". הרחבת התוכנית 5

 .שירים( 100 בתוכנית )סה"כ יהיו, לרבות מערכים אינטרדיסציפלינריים  שיר    

  -"שירת המונים". 6

  ."שיר של יום" תמתוך התוכני ופסי קול עיבודים קוליים •

 .מתוך התוכנית "שיר של יום" עיבודים לתזמורת כלי נשיפה ותזמורת ביג בנד •

 .להובלת "שירת המונים"מדריך למורה  •

  

 השתלמויות ארציות 

את כל הפיתוחים החדשים של הפיקוח על  שתציג ותנגיש "חדש על המדף" -השתלמות מקוונת  .1

 דרך פסגה ראש העין. רק למורים שלא השתתפו בשנה שעברה בהשתלמות החינוך המוזיקלי

  בחופשות דרך פסגה בת ים. השתלמות "ניצוח מקהלות" .2

 תוכנית הלימודים החדשההאתר להוראת החלילית וכולל  ,מתחיליםהשתלמות "הוראת חליליות"  .3

 דרך פסגה רחובות.

 כולל הרכב מורים, דרך פסגה הרצליה. ,מתקדמיםהשתלמות "הוראת חליליות"  .4

  .דרך פסגה עפולה "וניצוח תזמורות בתי ספר השתלמות "מורים לנגינה בקבוצות .5

 יש לעמוד בקשר מול המפקחת המחוזית.   - מחוז צפון -קהילות מורים שתי  .6

 מול המפקחת המחוזית. לעמוד בקשר -קהילת מורים מחוז דרום .7

 פרטים בהמשך. - קהילת מורים ארצית .8

 פרטים בהמשך. -כנת תיווי למורהות .9

 .מקהלת מורים, פרטים בהמשך באמצעות המפקחת המחוזית -המורה כאמן .10

 עדי ההשתלמויות יפורסמו באתר מפמ"ר ודרך המפקחות המחוזיותמו

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Slh18NUTxIOhE2oJZHSVr-8jGNa4aLjJ
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Music/PedagogiaDigital/shirim+shorashim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Music/PedagogiaDigital/shirim+shorashim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Music/yesodi/haarcha.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Music/yesodi/sharimbamkhela.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Music/DvarHamafmar/ma_hadash/
http://mag.calltext.co.il/magazine/47
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Music/yesodi/sharimbamkhela.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Music/yesodi/tizmorot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Music/yesodi/tizmorot.htm
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/music/hatab/ShareConnectEmpower.pdf
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 על קשר: עדכון פרטים שמרו

ישוב הי ,הספר בית  ם האישיים שלכם ופרטיבעדכון שוטף של המערכת בפרטיאנו רואים חשיבות רבה 

של קהילת מורים באמצעות מתמשך כמו כן אנו שואפים להנחיל שיח קבוע ו .מחוז, כתובת מייל וטלפוןהו

  כנסים, מפגשים וירטואליים, השתלמויות וימי עיון.

  .המפקחות המחוזיות. אנא מלאו אותושאלון עדכון פרטים אישיים ישלח אליכם על ידי 

 

 טתשע" המוזיקהעל לימודי וההדרכה צוות הפיקוח 

 מייל טלפון נייד תפקיד שם

 betsalelku@education.gov.il 050-3199367 מפמ"ר מוזיקה בצלאל קופרווסר

 ayalare2@education.gov.il 050-6282468 מ"דחממונה על ת"ל ומפקחת על המוזיקה  איילה רייכרט

  taissirha@education.gov.il 050-6282878 יקה והאמנויות במגזר הערביזהמו ממונה על ד"ר תייסיר חדאד

 haritan@bezeqint.net 050-6283539 מחוז מרכז אורנה חריטן

 050-6283544 מחוז תל אביב רינת גלעד עפרון
rinatgi@education.gov.il 
 

 michalya@education.gov.il 052-3449049 מחוז דרום ד"ר מיכל ינקו

 foxnoga@gmail.com 050-6282190 מחוז מנח"י נוגה פוקס

 ilanash2@education.gov.il 050-4964176 מחוז ירושלים אילנה שרגו

 050584128109 מחוז חיפה שפרה דלאל
shifradalal@gmail.com 

 

 zingerit@gmail.com 054-3111992 מחוז צפון זינגר -ולנסי זוהר 

 inbalk88@gmail.com 054-8188371 מדריכה ארצית ענבל קרמר

 Rinach66@gmail.com 052-8358954 מדריכה ארצית רינה כלף

 belal@tzafonet.org.il 057-4666167 בדואיהממונה על המוזיקה והאמנויות במגזר  בילאל בדרנהד"ר 

 

 במסגרת פגישות אישיות, מחוזיות והשתלמויות שמח ללוות אתכםצוות הפיקוח 

 
 בברכה,         

           
  בצלאל קופרווסר          
 מוזיקהמנהל תחום דעת           
 המוזיקהוצוות הפיקוח על הוראת           

mailto:betsalelku@education.gov.il
mailto:ayalare2@education.gov.il
mailto:rinatgi@education.gov.il
mailto:shifradalal@gmail.com

