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  עלון מקוון למורות ומורים למחול

  2018 נובמבר ,טתשע" חשון|  1גליון 

 

 

 מה בגליון זה?

 לחצו על הכותרת לגישה מהירה *

 

 דבר המפמ"ר

 והשתלמויות  כנסיםמה חדש? אירועים, 

 הנחיות ותקנוןמועדים, קישורים לנהלים,  – בחינות בגרות 

 שטח: מורים ותלמידים משתפים יוזמות יחודיותקולות מה

 פול טיילור –יוצרים ויצירותיהם חומרי הוראה והעשרה: 

 לבית הספר היסודיחנוכה למערכי שיעור ל הצעה

 קישורים שימושייםצוות הפיקוח על החינוך למחול  ו
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תורחב משמעותית  [...] תי הספרה אווירת אמנויות משגשגת בב"החזון: בעוד חמש שנים נרא

 החשיפה לאמנות: תאטרון, קולנוע, מחול, אמנות חזותית ומוסיקה"

לקוח מהודעה ששלח מנכ"ל משרד החינוך הנוכחי מר שמואל אבוהב לכל מעורר ההשראה הציטוט 

נוספות לתחומי האמנויות שעות תקן לניתנו ם עור וגידים: לקרוכבר מתחיל הנהלת משרד החינוך. החזון 

הבלתי פורמאלי מתוך עם החינוך מתקיים תהליך הסדרה ובחטיבות הביניים ו יסודייםהספר התי בב

 . מסביב לשעון כוונה לקדם את החינוך לאמנויות

ויות נוספות אפשר, במערכת למורים למחול, מדובר במשרות נוספות בתקן משנה זו הלכה למעשה

מחול כתחום "במערכת ותקציבים נוספים שיעצימו את התחום מ"מחול לכל" ועד להתמחות בהוראה 

 התמחות" והצטיינות במגמות המחול.

 ךהדרמהי  -והיא מזמנת עבורינו את השאלה  בהנהלת משרד החינוךמנשבת רוח רעננה של אמנויות 

  מנהיגות ומנהיגים מעוררי השראה עבור הצוות המקצועי, הניהולי והתלמידים? בה אנחנו

 שברשותנודוגמא אישית היא הכלי המשמעותי נו היא יעוד ובאופן טבעי העבור מלאכת הוראת המחול

 לם לתהליך חינוכי וערכי משמעותיהצלחת תלמידיכם, והצלחתכם להובי חובת ההוכחה היא עלינו.ו

 היא מטרתנו המשותפת ואין לי ספק שכך יהיה.

 

 מקור ההשראה עבורי ועבור הצוות. מסירותכם, שהיא ללא ספק היא אני מודה לכם על 

 

חום וף פעולה ייחודי עם תשכלל שית כנס הפתיחההשנה נפתחה בתנופה: נוכחותכם המשמעותית ב

חידוש, חדוות למידה רוח הן בומלאות  פתחוההשתלמויות המקוונות וההשתלמויות המעשיות נ הקולנוע.

לפנינו ימי עיון למורים בכל  בתי הספר היסודי מתחילות פעילותן.קהילות המורים ב ותחושת קהילה.

יחד עם העשייה  .חרות המצטיינים ואירועים נוספיםבחינת הרסיטל, תבחינות הבגרות, שלבי הגיל, 

נקדם יחדיו  בעזרתכםו לשם כךוהענפה, חשובה החשיפה לפעילויות מעוררות ההשראה שאתם יוזמים 

 ". Impact–קט אימפ"את מיזם 

 

ומתן במה לעשייה הרבה  נהלים  עדכוניהודעות, הוראה, מערכי שיעור,  חומריתמצאו  בעלון זה

צוות , מורותחוקרות,  את העלון:בהוצ ותלשותפלהודות  תאני מבקש שלכם בבתי הספר.והמגוונת 

 על העריכה. מיכל רלויבמיוחד להמדריכות ו

 

 ,ומעוררת השראה שנת פעילות מוצלחתהמשך 

 שלכם,

 הילה
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 הרשמהפרטים ועל התמונה ל /ילחצ** 

 

 

 לפרטים נוספיםחצי ל

https://drive.google.com/open?id=1Z1CE-f-vs-V0Q2jf35Q8Zig8Q8wIVr0S
https://drive.google.com/open?id=1Z1CE-f-vs-V0Q2jf35Q8Zig8Q8wIVr0S
https://drive.google.com/open?id=1Z1CE-f-vs-V0Q2jf35Q8Zig8Q8wIVr0S
https://drive.google.com/open?id=1Z1CE-f-vs-V0Q2jf35Q8Zig8Q8wIVr0S
https://drive.google.com/open?id=1Z1CE-f-vs-V0Q2jf35Q8Zig8Q8wIVr0S
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%A1%D7%AA-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D-pbl-%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C/
https://drive.google.com/open?id=1Z1CE-f-vs-V0Q2jf35Q8Zig8Q8wIVr0S
https://drive.google.com/open?id=1Z1CE-f-vs-V0Q2jf35Q8Zig8Q8wIVr0S
https://drive.google.com/open?id=1Z1CE-f-vs-V0Q2jf35Q8Zig8Q8wIVr0S
https://drive.google.com/open?id=1Z1CE-f-vs-V0Q2jf35Q8Zig8Q8wIVr0S
https://drive.google.com/open?id=1Z1CE-f-vs-V0Q2jf35Q8Zig8Q8wIVr0S
https://drive.google.com/open?id=1Z1CE-f-vs-V0Q2jf35Q8Zig8Q8wIVr0S
https://www.sapir.ac.il/content/6169
https://drive.google.com/open?id=1Z1CE-f-vs-V0Q2jf35Q8Zig8Q8wIVr0S
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/indexHish/lessons.asp?codeClient=2099&id=56332&swviewindex=1&name=119%20-%20%EE%E7%E5%EC%20%E4%E9%E1%E8%E9%ED%20%EE%F2%F9%E9%E9%ED%20%96%20%60%60%EE%E7%E5%EC%EC%E9%ED%20%E0%FA%20%E4%EE%E7%F8%60%60-%E4%F9%FA%EC%EE%E5%FA%20%EC%EE%E5%F8%E9%ED%20%EC%EE%E7%E5%EC%20%E1%E1%E9%E4%60%60%F1%20%E4%E9%F1%E5%E3%E9
https://drive.google.com/open?id=1Z1CE-f-vs-V0Q2jf35Q8Zig8Q8wIVr0S
https://drive.google.com/open?id=1Z1CE-f-vs-V0Q2jf35Q8Zig8Q8wIVr0S
https://drive.google.com/open?id=1Z1CE-f-vs-V0Q2jf35Q8Zig8Q8wIVr0S
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 נוספיםפרטים על התמונה ל /ילחצ** 

 

       

 יח"ל 5 –אמנות המחול 
 

נהלים למשלוח מקוון  קישור לתיק בחינה תשע"ט/ קובץ
 תשע"ט

 קובץ פתוח לעריכה –קישור לנייר עמדה 

 רסיטל מצטיינים במחול

 במכללת סמינר הקיבוצים ת"א 13.2.19 יום רביעי

 

 טופס הרשמה תשע"טבאמצעות  1.1.19הרשמה עד 

 11-9עמ'  תשעט  1חוזר מפמ"ר מס' ראו  –לקריאה מורחבת 

 עבודות גמר במחול

 31.12.18הגשת החלק העיוני: עד 

 מועדים מעודכנים לבחינות המעשיות:

 31.3.19יום ראשון 

 3.4.19יום רביעי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  קוראקול 

 

 

 

 

 

 

חברתיות -וזמות אמנותיותוי נכם מוזמנים לשתף ולהציג את פרויקטיםה

 בתחום המחול בבית ספרכם. וקהילתיות המתקיימת

מיוחדים בהקשר שלחו אלינו מידע בתמונה ובמלל על אחד הפרויקטים ה

ולפת ובנוסף שתי תמונות אותם קיימתם בשנה הח לקהילה ובמרחב הציבורי

 נקבץ את המידע ונפרסמו באלבום חגיגי!  מתוך מופעים.

 כאןטופס אישור פרסום ראו 

 1.5.19ניתן להגיש עד  :את המועד להגשת חומריםארכנו ה

 קישור לנהלים ופירוט תאריכים חשובים

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarMahol/Bagrut/Bagrut5Yechidot/tibchina.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarMahol/Bagrut/Bagrut5Yechidot/tibchina.htm
https://drive.google.com/open?id=1v979sYebai1Rn1DiyClABK4lnMobGsfT
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxf4z2yse7cwfDErJHVq8irh8v9PvtLoGtSkUuor1Us12Gjw/viewform
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MafmarMahol/hozrim/Hozermafmarmacholtshat1.pdf
https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/outstanding_dancers_in_the_idf
https://drive.google.com/file/d/1iNl5xsyk5QzJDC6_iQd60g-zyGIcZlMB/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctVVyzGbWHxmhVdmiozdAlwpzK6C-iHamDKnGUwmk2tSvqag/viewform
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 והגנים" פתח תק-ת הספר היסודי "עיןמחול לכל בבי
 מאת: טלי שדה

סעיף מרכזי בחוק  דוגלת בשילוב כל הילדים במערכת החינוך.  מודרנית, שהתפתחה בשנים האחרונותהפוסט הראיה 

החינוך המיוחד בישראל מדגיש את המחויבות לשילובם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה,  

 ;שוויון הזדמנויות לכלל התלמידים כשהמטרה העיקרית היא מתן

 (.2005הספר לעודד ולהעצים את השונה, את הייחודי, את היוזמה ואת היצירה הפרטית של כל אחד" )אבישר,  "על בית

תלמידים.  700-ולומדים בו כיום כ 1965נוסד בשנת  בית ספרנו הינו אחד מבתי הספר הוותיקים בפתח תקווה. הוא

 האוכלוסייה היא אוכלוסיה הטרוגנית, שכוללת בתוכה גם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.

אנו, בביה"ס, מאמינים במתן הזדמנות שווה למימוש יכולתו וכישרונותיו של הפרט, להתפתח,להתחנך ולהשתלב בחברה,  

ל האישי של כל תלמיד, לצרכים השונים שלו ולהתאמת החומר הלימודי ללומד הייחודי.   ומכאן שאנו מתייחסים לפוטנציא

אנו מאמינים שבד בבד עם פיתוח האינטליגנציה האינטלקטואלית יש לשקוד על פיתוח האינטליגנציה הרגשית,    ,בנוסף

יה וכשירות חברתית. כל  הכוללת מודעות עצמית, שליטה בדחפים, התמדה, דבקות במשימה, מוטיבציה עצמית, אמפת

 ח אינטליגנציה זו.  ש אמצעי לפיתואלה מתאפשרים דרך שעורי המחול המשמ

שנה, בוגרת האקדמיה למחול, בעלת תואר שני במנהל חינוך ואת עבודת   25-שמי טלי שדה מורה לתנועה ומחול מזה כ

  הגמר שלי לתואר השני כתבתי בנושא שילוב שעורי המחול במסגרת הבית ספרית.

במהלך שנות עבודתי בבית הספר כמורה לתנועה ומחול, שולבו תלמידים בעלי לקויות שונות בשעורי המחול ולקחו חלק  

פעיל כשאר התלמידים בשעורים אלה; תלמידים כבדי שמיעה, תלמידים על הרצף האוטיסטי, תלמידים בעלי נכויות  

האחרונות שולב תלמיד הלוקה במחלה נוירו מסקולרית, על כיסא גלגלים. לעיתים נדרשנו לשנות   בגפיים ובשלוש השנים

סדרי עולם, מכיוון שלא כל המקומות בבית הספר מונגשים. התפיסה של מתן שיוויון הזדמנויות ומחול לכל עמד לנגד  

רה לאפשר לתלמידים להשתתף ככל  עיניי למרות כל הקשיים שהתעוררו בשטח, השיח תמיד נעשה מול התלמידים במט

 דרכם את הקשיים במטרה לתת להם פתרון ומענה. יכולתם, להבין

התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים נדרשים ככלל התלמידים להכין עבודות ולמלא את כל המטלות הניתנות בשעורים, 

 כמו כן הם משתתפים בכל המופעים בהם מופיעים ילדי כיתתם. 

 –במאמר המלא לעיון 

 י כאן/צלח

https://drive.google.com/open?id=1FGaF83PKg6UE_LpdjKAvlxTPHaAuIa57
https://drive.google.com/open?id=1FGaF83PKg6UE_LpdjKAvlxTPHaAuIa57
https://drive.google.com/open?id=1FGaF83PKg6UE_LpdjKAvlxTPHaAuIa57
https://drive.google.com/open?id=1FGaF83PKg6UE_LpdjKAvlxTPHaAuIa57
https://drive.google.com/open?id=1FGaF83PKg6UE_LpdjKAvlxTPHaAuIa57
https://drive.google.com/open?id=1FGaF83PKg6UE_LpdjKAvlxTPHaAuIa57
https://drive.google.com/open?id=1FGaF83PKg6UE_LpdjKAvlxTPHaAuIa57
https://drive.google.com/open?id=1FGaF83PKg6UE_LpdjKAvlxTPHaAuIa57
https://drive.google.com/open?id=1FGaF83PKg6UE_LpdjKAvlxTPHaAuIa57
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 רקדן וכוריאוגרף של אנושיות ומוסיקליות -פול טיילור

 שני-שלי ביקלסמאת: 

 

 פול טיילור, הרקדן והכוריאוגרף האמריקאי הנודע היה 

במותו באוגוסט השנה. הוא זכה לשבחים מופלגים כמבצע וכיוצר במשך שישה  88בן 

ידי להקות רבות -עשורים, והשאיר אחריו עשרות יצירות שבוצעו ומבוצעות עד היום על

, 20-של המאה ה 50-דרכו בשנות השבע בישראל. מתחילת -בעולם, כולל להקת בת

שילב שחייה עם לימודי ציור וריקוד  - התבלט אופיו כאקלקטי ורגיש להשפעות שונות

יורק שילב לימודים בג'וליארד עם שיעורי קלאסי אצל -באוניברסיטה ובלימודיו בניו

באלאנשין ומחול מודרני אצל אנתוני טיודור. הוא התבלט כרקדן גבוה ואתלטי בעל 

נוקב וביצועים ואישיות מרשימים. בזכות אלה הפך במהירות לרקדן  מבוקש אצל  מבט

 מרתה גרהם, דוריס המפרי, צ'ארלס ווידמן, מרס קנינגהם וג'ורג' באלאנשין. 

הקים טיילור להקה )שקיימת עד היום( וביצירותיו עיצב ריקודים בהם ניסה להתרחק  60-בתחילת שנות ה

נרטיביות, ללא דמויות -בנונ התאפיינו  טעמו של גרהם ובאלנשין. מחולותיוים מידיי למהסגנונות הנוקשים והמובנ

מוגדרות, עם בסיס אנושי רחב, שבא לידי ביטוי בג'סטות אנושיות בסיסיות כמו התקדמויות, מגעים, ומפגשים בין 

ושות והתאורה )לדוגמא אסתטי של הבמה, הקשר למוסיקה, ועיצוב התלב אדם. עם זאת, הוא שם דגש על עיצוב-בני

 .רוברט ראושנברג, אלכס כץ וג'ון רולינגס -שם ששיתפו איתו פעולה-אומנים בעלי

 (. Esplanade"-1975"(, וכיוצר )Junction"-1961"ניתן לראות זאת בתמונותיו המובאות כאן כמבצע )

 

דבר שגרם לו להחליט להפסיק (, "American Genesis"התמוטט טיילור בעת פרימיירה לאחד מריקודיו ) 1974-ב

, 20-להופיע ולהתרכז בכוריאוגרפיה. שינוי זה הביא לשימוש במוסיקה מורכבת יותר עם מוסיקאים של המאה ה

כמו קלוד דביוסי, אדגר וורז, ודונלד יורק. כמו כן התפנה לקריאת הגות ושירה שהרחיבו את מקורות ההשראה שלו, 

 ים ביניהם. הרקדנים בלהקה והיחס ושיפר את רמת

פול טיילור יצר מעין טכניקה, שיטת אימונים משלו, המבוססת על סדרות של תרגילים וטרמינולוגיה שהופיעו 

או במצב מלופף סביב הגוף(. חשיבות נוספת נודעה לכך שטיילור היה בין  V-בריקודיו )כמו מצב זרועות ב

הראשונים שהרכיב להקה הבנויייה מרקדנים שהמראה הפיזי והאישיות שלהם שונים מאוד זה מזה )כך למשל בין 

 דבר שמאפיין היום כמעט את כל הלהקות המודרניותהיו פינה באוש וטוווילה ת'ארפ!( רקדניותיו הראשונות 

 בעולם. 

 

 יצירות ויוצרים 

 

 

 כאן /ילחצ –עיון במאמר המלא ל

https://drive.google.com/open?id=1yS3tDZgQFoalDmFW2aGTiwwRjMDyMZaU
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https://drive.google.com/open?id=1yS3tDZgQFoalDmFW2aGTiwwRjMDyMZaU
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 מערך שיעור

 ב-לכיתות א

 מערך שיעור

 ד-גלכיתות 

 מערך שיעור

 ו-הלכיתות 

https://drive.google.com/open?id=1x_pG4XE1rLt6HkmJhi9clWwKY__Ys2Ei
https://drive.google.com/open?id=1yt_MyOalNGnqVc3pKdQ93h-_OemGdK2g
https://drive.google.com/open?id=1XywEvhrNOl-M7R59S8e6HUOpNU6I1Ftl
https://drive.google.com/open?id=1x_pG4XE1rLt6HkmJhi9clWwKY__Ys2Ei
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https://drive.google.com/open?id=1yt_MyOalNGnqVc3pKdQ93h-_OemGdK2g
https://drive.google.com/open?id=1XywEvhrNOl-M7R59S8e6HUOpNU6I1Ftl
https://drive.google.com/open?id=1x_pG4XE1rLt6HkmJhi9clWwKY__Ys2Ei
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 dance_educ@education.gov.il :דוא"ל המשרד
 540חדר  5אביב, קומה -תל 2כתובתנו: רחוב השלושה 

 

 

 

 שם

 

יום פעילות  תפקיד

 שבועי

שעות מענה 

טלפוני/ 

 פגישות

 דוא"ל

 ראשון מפמ"ר מחול הילה קובריגרו פנחסי

 רביעי

 חמישי

9:30-15:30 

 

052-3598034 

hilap@education.gov.il 

 מדריכה ארצית רלוימיכל 

 בגרויות ומגמות מחול

 עבודות גמר

 השתלמויות

 ראשון

 רביעי

9:30-15:30 

050-7635411 

michalrel@education.gov.il 

 ארציתמדריכה  ליאן יפה זליגפלד

 בגרויות ומגמות מחול

 רסיטל

 אירועים ארציים

 11:00-17:00 רביעי

054-9777344 

liannze@education.gov.il 

 מדריכה מרכזת  שלי אלמוג

 בתי ספר יסודיים

 9:30-15:30 רביעי

052-8035553 

shellyal@education.gov.il 

מורה מובילה מחול  נופר דויטש

 במחוז דרום

 שלישי

 

09:00-12:00 

054-4892424 

 

nofaraway77@gmail.com 

מדריכה ארצית  אביטל חורש

 בחמ"ד

 9:30-15:30 רביעי

054-7723038 

choreshh@gmail.com 

 שימושיים קישורים

 

 אתר מפמ"ר מחול

 

 דף הפייסבוק של הפיקוח
 

 קבוצת מורים בפייסבוק

 

 אתר אגף אמנויות
 עריכת העלון: מיכל רלוי
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mailto:michalrel@education.gov.il
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mailto:nofaraway77@gmail.com
mailto:nofaraway77@gmail.com
mailto:choreshh@gmail.com
mailto:choreshh@gmail.com
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarMahol/MshulhanHamafmar/
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%97-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C/125489740809702
https://www.facebook.com/groups/264414330351844/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafOmanuyot/

