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  עלון מקוון למורות ומורים למחול

  2019 רפברוא ,טתשע" שבט|  2גליון 

 

 

 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

 לבית הספר היסודי יום המשפחהלמערכי שיעור ל הצעה 

 קישורים שימושייםצוות הפיקוח על החינוך למחול  ו
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 "כי חורף

 השמש נעלמת בחורף

 הגשם מטפטף על העורף

 וקר"  )יואל לרנר( –חורף 
 

ייטה הקור והגשם מביאים עימם את הצורך להתחמם בחיק המשפחה והבית. בל׳ בשבט יום פטירתה של ״אם הילדים״ הנר

 סולד נציין את ״יום המשפחה״. יום של חגיגה אישית ובשנה מעוברת זו גם מקצועית.

, יסוד לביתנו במערכת ולהמשך פועלינו בה ככל תחומי הדעת. במוסדות החינוךחוזר מנכ״ל לימודי מחול לראשונה יצא 

 החוזר מעלה כל הכתב את שכולנו חיים ונושמים שנים רבות: החינוך למחול הוא פרופסיה!

שעות נוספות  40-שעות תקן במחול במסגרת קול קורא לבתי ספר יסודיים ו 100ברוח האמנויות המנשבת במערכת נוספו 

ת קול קורא לחטיבות הביניים להפעלת התכנית החברתית. כמו כן, מתקיים תהליך עומק של הסדרה בין החינוך במסגר

 למחול במערכת הפורמאלית ללימודי מחול במערכת הבלתי פורמאלי ובתכניות העשרה השונות.

ות מקוונת ראשונה ת השתלמחיזוק קשרי קהילתנו והחום המקצועי ניכר בהשתתפותכם בהשתלמויות המגוונות לרבו

במחוז דרום יצאה לדרך והיא קוצרת  יםיסודיבתיה"ס השהסתיימה בהצלחה. קהילת המורים הראשונה ל יםיסודילמורים ב

מחמאות. חברי קהילת המובילים מתווים את הדרך לקראת פתיחת קהילות מורים נוספות, שיהוו בית מקצועי ופדגוגי חם 

 ומעצים בפריסה ארצית.

האלה קרבים בחינת הרסיטל ובחינות הבגרות המעשיות, "ערב עבודות נבחרות" ותחרות המצטיינים  לגשמי הברכה

 השנתית.

נאחל הצלחה רבה לכל התלמידים הנבחנים ותודה לכם המורים שחרף הסערות, הגשמים, הרעמים, הברקים והקור דואגים 

 במסירות לבית מקצועי, חם, אוהב, ותומך לתלמידים המחוללים שלנו.

מדריכה למחול במחוז מרכז. בעזרתה אנו משיקים תחרות  - אני מברכת ומאחלת הצלחה ללימור חייבי שהצטרפה לצוות

 ארצית בכוריאוגרפיה לבתי ספר יסודיים בראי הנושא השנתי "שומרים על אחדות, שומרים על ייחודיות".

לשפר ולשכלל ובמיוחד ירות ללא לאות בכדי לעזור, לקדם, אני מודה מקרב לב לצוות המדריכות שעובד במקצועיות ובמס

 ליעל מירו ממלאת מקומי, שהנהיגה במקצועיות ובמסירות רבה את הצוות ודאגה לשמור על בית חם ואוהב.

 

 המשך חורף חם בחיק המשפחה והקהילה המקצועית,

 שלכם,

 הילה

 

 

 

 

http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=215&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2019%2F21&UTM_CAMPAIGN=MNK
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 ותנאי הגשהלפרטים  מסגרות** לחצ/י על ה

 חדש!

 בתחום המחול לשימושכם: בתיק תכניות לימודיםעודכנו חומרי הוראה 

 יסודי

 חט"ב

 חט"ע

 

http://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/Pages/Primary-school-List-of-subjects-per-grade.aspx
http://edu.gov.il/special/Curriculum/Junior-High/Ninth-grade/dance/Pages/Ninth-grade-dance.aspx
http://edu.gov.il/special/Curriculum/High-School/dance/Pages/High-School-dance.aspx
https://drive.google.com/open?id=1Ml_lUjD23XTlCJnxjrSwOhPXVfMQ3iz0
https://drive.google.com/open?id=1b9bzv23f0IXCFkTINmXmueUIgIW2uftg
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 כאןלחצו  –אישור פרסום ופס ט

https://drive.google.com/open?id=10oRgBz9MsDuufo8kRFC6JMu32kcovApk
https://drive.google.com/open?id=10oRgBz9MsDuufo8kRFC6JMu32kcovApk
https://drive.google.com/open?id=10oRgBz9MsDuufo8kRFC6JMu32kcovApk
https://drive.google.com/open?id=10oRgBz9MsDuufo8kRFC6JMu32kcovApk
https://drive.google.com/open?id=10oRgBz9MsDuufo8kRFC6JMu32kcovApk
https://drive.google.com/open?id=10oRgBz9MsDuufo8kRFC6JMu32kcovApk
https://drive.google.com/open?id=10oRgBz9MsDuufo8kRFC6JMu32kcovApk
https://drive.google.com/open?id=10oRgBz9MsDuufo8kRFC6JMu32kcovApk
https://drive.google.com/open?id=10oRgBz9MsDuufo8kRFC6JMu32kcovApk
https://drive.google.com/open?id=10oRgBz9MsDuufo8kRFC6JMu32kcovApk
https://drive.google.com/open?id=10oRgBz9MsDuufo8kRFC6JMu32kcovApk
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 הרשמהפרטים ולקישורים על ה /ילחצ** 

 חדש! חדש! חדש! בשורה משמחת למורי המגמות!

ומתוך רצון משותף לשוויון הזדמנויות ולטיוב התהליך החינוכי לתלמידי מגמות " להקת המחול בת שבעבמסגרת שיתוף הפעולה החם עם "

המחול, ניתנה הרשאה גורפת לבתי הספר בהם מגמות מחול בחטיבה העליונה להקרנת עבודות הלהקה המלאות במהלך השיעורים שיאפשרו 

 חשיפה ראויה של עבודות הלהקה הקנוניות.

 ן הן:העבודות שתהיינה זמינות בשלב ראשו

 )"אנאפזה )ובפרט "אחד מי יודע 
 מקס 
 וירוס של אוהד נהרין 
 עבודה אחרונה 
  קטעים מתוך העבודה –הורה 

 

 לתשומת ליבכם: 

 ולפעול בהתאם להנחיות המצויות בו. כאן  -על מנת לקבל הרשאה יש למלא את הטופס המופיע בקישור 

 .הצפייה היא לצורכי לימוד בלבד ובהלימה להנחיות המופיעות בטופס ההרשאה 

 .במידת הצורך, יש לחדש את ההרשאה כל שנה 

 

מנכ"לית  - המנהלת האמנותית, דינה אלדור - כוריאוגרף הבית,  לגילי נבות  -לצוות והנהלת להקת המחול בת שבע: אוהד נהריןתודות מקרב לב 

אחראית הספריה והארכיון הישראלי למחול  -עוזרת מנכ"לית ולויקטוריה חודורקובסקי  –סמנכ"לית תוכן ותקשורת, ענבל יעקובי  -להקה, נעה רון 

 בבית אריאלה.

 

 

https://drive.google.com/file/d/1aOZO6VFYk4Ut59gC9nA9K-ki3Yo-2KDP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1pFE5Fbt3ihYAk9MZKpFDptQ1pavH9A4G
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 יח"ל 5 –אמנות המחול 
 קישור לתיק בחינה תשע"ט

 קובץ פתוח לעריכה –קישור לנייר עמדה 

 

 

 

 

 

 

 
 

 קישור לנהלים ופירוט תאריכים חשובים

 

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/1FAIpQLSeeSxVAIf7IpUss8nq4MgebivGO4Kl6Nd8XM4dyK6tvSfeaOg/viewform
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ברכות חמות לדלית הרמתי, רכזת מגמת המחול בתיכון עירוני א' 

 !מממשלת פולין פרס תרבותעל קבלת לאמנויות ת"א, 

 :למתן הפרס םנימוקיתוך ה. מידי סגנית שרת התרבות הפולנית, בעקבות פרוייקט חילופי תלמידים-הפרס הוענק על

 תרבותי אמיתי שמבוסס על מחול.-יצירת דיאלוג בין הפרס ניתן עבור 
ם לטכניקות מחול עכשוויות  לתרבות הבלט הפולני ושל רקדנים פולניתרמה לחשיפתם של סטודנטים ישראלים הרמתי   דלית
 מתוך האמונה שהאמנות היא גשר עבור כל אותם החולקים תשוקה משותפת למחול, ככוח עוצמתי שיש בו כדי לחולל שינוי., בישראל

 

 
 

 התלמידים חילופי פרוייקט על

 לבין המחול מגמת תלמידי בין פעולה שיתופי אביב,-תל לאמנויות א׳ בעירוני המחול מגמת רכזת הרמתי, דלית מובילה שנים 10 מזה

  חשוב ולכן גדול אחד גלובלי לכפר העולם את הופך נמצאים אנו בו שהעידן הבנה מתוך נוצר הפרויקט .ובבלגיה בפולין למחול ספר בתי

  בני בין ומקצועית אנושית הידברות וליצור ,יבםמסב המחול בעולם הנעשה את להכיר האפשרות את הצעירים הרקדנים בפני לפתוח

  וחד ראשונית ממשלחת והתהדקו. הקשרים הלכו השנים במהלך האוניברסלית. המחול שפת בעזרת דומה התעניינות תחום עם נוער

 .וכמארחים כאורחים ובבלגיה בפולין , לסירוגין ,בשנה מפגשים שני של מסורת לה קמה פעמית

  פוגשים ובבלגיה הפולנית, ובתרבות בחברה שטמוע מסורתי קלאסי לבלט ספר בית עם הוא המפגש בפולין :שונה אופי מקום לכל

 . האירופאי העכשווי המודרני במחול התלמידים
 

  הרקדנים את להפגיש דרך שחיפש בארץ, הפולני מהמכון וולנסקי תדאוש מר של פניה בעקבות התחילו בפולין הספר בתי עם החילופין

  הדברות של למפגש ,בפולין צעירים רקדנים עם ,השואה בנושא המסורתיים המסעות במסגרת לפולין נוסעים שגם הצעירים, הישראלים

  .האוניברסלית המחול לשפת המשותפת התשוקה דרך והכירות אמנותית

 

 

 

 

 לחץ/י כאן - לעיון במאמר המלא

https://drive.google.com/open?id=15a_b2QF3r0EbQToNVk8PwiuS_8Ii76Qy
https://drive.google.com/open?id=15a_b2QF3r0EbQToNVk8PwiuS_8Ii76Qy
https://drive.google.com/open?id=15a_b2QF3r0EbQToNVk8PwiuS_8Ii76Qy
https://drive.google.com/open?id=15a_b2QF3r0EbQToNVk8PwiuS_8Ii76Qy
https://drive.google.com/open?id=15a_b2QF3r0EbQToNVk8PwiuS_8Ii76Qy
https://drive.google.com/open?id=15a_b2QF3r0EbQToNVk8PwiuS_8Ii76Qy
https://drive.google.com/open?id=15a_b2QF3r0EbQToNVk8PwiuS_8Ii76Qy
https://drive.google.com/open?id=15a_b2QF3r0EbQToNVk8PwiuS_8Ii76Qy
https://drive.google.com/open?id=15a_b2QF3r0EbQToNVk8PwiuS_8Ii76Qy
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השנה נפתחה לראשונה קהילה מקצועית לומדת בתחום המחול והתאטרון מטעם הפיקוח על החינוך למחול 

ובשיתוף עם מכללת ספיר. מטרת הקהילה לאגד יחד מורים המלמדים מחול ותאטרון בבתי הספר היסודיים וליצור 

שעות וכוללת  60בסביבה תומכת ומפרה. ההשתתפות בקהילה מקנה קידום מקצועי של  יחד פלטפורמה לימודית

דור" באר שבע במסגרת יום עיון ארצי -בתוכה מפגשים פרונטליים ומקוונים. המפגשים נפתחו בכנס המחול "בבת

 י הקהילה.למורים למחול מטעם הפיקוח על החינוך למחול. שאר המפגשים מתקיימים באווירה אינטימית של חבר

במהלך המפגשים אנו משתפים בסיפורי הצלחה מהשטח וגוזרים מכך את נקודות החוזק הקיימות בכולנו, משתפים 

בדילמות ואתגרים מהשטח ובאמצעות מודל מובנה מסייעים זה לזה במציאת פתרונות, חולקים ידע מקצועי זה עם 

ויוצרים קהילה חמה, תומכת ומעצימה לכל אחד  זה ומתנסים בפעילויות וסדנאות עם מרצים ומורים חיצוניים

מחבריה. אחד האתגרים שעלו במהלך תכנון הקורס והקהילה היה הגישור בין תחום המחול לתחום התאטרון. 

כשהגענו לשטח, כבר במהלך המפגש הראשון,  גילינו כי שני התחומים, המתעסקים באומנות הגוף באותם טווחי 

למות, אותן ההצלחות ומעלים סוגיות דומות בהוראה החינוכית. כיום במפגשים כבר לא גילאים, חולקים את אותן הדי

אנו בעיצומו של התהליך, ניכר כי גדלה הקרבה  מורגש הפער בין התחומים וכולנו תחת אותה המטריה של האמנויות.

 בקרב המשתתפים והמפגשים הופכים מפרים יותר ויותר. מחכות כבר למפגש הבא.

      

  

 

 

 

 

 

 

  דרוםקהילה מקצועית לומדת בתחומי המחול והתאטרון בבתי הספר היסודיים מחוז 

 מובילות הקהילה -נטע סובול ואלה סובוטין 
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 מערך שיעור

 ב-לכיתות א

 מערך שיעור

 ו-הלכיתות 
 מערך שיעור

 ד-גלכיתות 
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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 מיכל רלוי

 בגרויות ומגמות מחול

 עבודות גמר

 השתלמויות

 ראשון

 רביעי

9:30-15:30 

050-7635411 

michalrel@education.gov.il 

 מדריכה ארצית ליאן יפה זליגפלד

 בגרויות ומגמות מחול

 רסיטל

 אירועים ארציים

 שלישי

 רביעי

10:00-16:00 

054-9777344 

liannze@education.gov.il 

 מדריכה מרכזת  שלי אלמוג

 בתי ספר יסודיים

 9:30-15:30 רביעי

052-8035553 

shellyal@education.gov.il 

 מדריכה במחוז מרכז  לימור חייבי

 בתי ספר יסודיים

 limori.c777@gmail.com 09:00-15:00 ראשון

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

 

 עריכת העלון: מיכל רלוי אתר אגף אמנויות
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https://www.facebook.com/groups/264414330351844/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafOmanuyot/

