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  עלון מקוון למורות ומורים למחול

  2019 מאי ,טתשע" אייר|  3גליון 

 

 

 מה בגליון זה?
 לחצו על הכותרת לגישה מהירה *

 

 

 

 דבר המפמ"ר

 והשתלמויות  כנסיםמה חדש? אירועים, 

 קישור להרשמה כקהל –  תחרות מצטיינים וערב עבודות נבחרות

 משתפים יוזמות יחודיות שטח: מורים ותלמידיםקולות מה

 לבית הספר היסודי חג השבועותלמערכי שיעור ל הצעה 

 קישורים שימושייםצוות הפיקוח על החינוך למחול  ו
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 שלכם,

 הילה

 

 

 

 

בפתח דברי, אחזק ידי חברותינו וחברינו בדרום. בשם כל קהילתנו אנו שולחים חיבוק חם למשפחות, לצוות 

 ולתלמידים. בתקווה לשלומכם, לרווחתכם ולחזרה מהירה לשגרה.

 ות רק מוסיפות לתמהיל מורכב של אירועים ורגשות.ההתרחשויות האחרונ

ביום חמישי האחרון ציינו את יום השואה והגבורה, בשבוע הקרוב נתייחד ביום עם משפחות שכולות ובערב 

 של מדינת ישראל. 71-ולמחרת נחגוג את יום העצמאות ה

ה שנה ראי למעגל החיים, לסיפור "עת ספוד ועת רקוד" מציין הצימוד במגילת קהלת, צימוד שאנו חיים אותו שנ

האמנותית אנו מובילים ככל שניתן לנתינה, ערכיות, מסירות ואהבת האדם, אני -בפעולה החינוכיתשלם. 

מאמינה שרק בדרך זו נוכל להעצים את העת לחולל בחדווה, סולידריות, אמפטיה ושמחה אנושית משותפת 

 במעגל החיים של הדורות הבאים.

 

לראשונה נערכה השתלמות מעשית ייחודית בת שלושה ימים מרוכזים במצפה רמון טרם חופשת הפסח 

שהיוותה יישום נוסף בתחום המחול של מדיניות ועדת ביטון. חוללנו את "הסיפור השלם במחול" שעוד ימשיך 

 ויסופר.

ינים שנתית ברוח החדווה וההתרגשות, לפנינו אירועי שיא מחוללים: "ערב עבדות נבחרות וגמר תחרות המצטי

בתחום מחול" יתקיים באלמא, זכרון יעקב זו השנה השלישית ואירוע "מחוללים אחדות" שאנו מובילים במחוז 

 מרכז, אשר ייתן במה לזוכי תחרות הכוריאוגרפיה הראשונה לבתי ספר יסודיים. 

 

היענותכם המסורה לכלל האירועים הביאה לעשרות עבודות שהוגשו ומאות תלמידים משתתפים ושותפים. 

 אין ספק שבעזרתכם ובהנחייתכם רמת הביצוע, החשיבה והיצירה עולה משנה לשנה. 

ם שיתוף פעולה ייחודי בינלאומי ע ,בתחילת יולי יתקיים יום עיון לסיכום שנה"ל בתאטרון מחול ענבל ובהמשך

 - האקדמיה הגבוהה למוסיקה ולמחול בירושלים בהובלת ד"ר ורד אביב יום לוויין לכנס הבינלאומי

 "ovement: body, brain and cognitionM" מר אריק פרנקלין, ד"ר עמית אברהם ירצו ויעבירו סדנאות על .

 תרצה על חינוך למחול. כולכם מוזמנים לחוויה הבינלאומית., ד"ר מרתה אדי, שיטת פרנקלין

 

אני מודה לכם ולצוות המדריכות על האנרגיה החיובית  המתמדת, מעוררת ההשראה והמוטיבציה להמשיך 

 לקדם ולחולל.

 

 לימים שקטים, בתקווה

 חג עצמאות שמח,

 

 

https://franklinmethod.com/
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 נוספיםלפרטים  מסגרות** לחצ/י על ה

 עושים חינוך, מובילים ומאמינים בכוחה של הטכנולוגיה לקדם את החינוך בישראל?

 אתכם! נראה בואו

 

 לתעשיות הישראלי והאיגוד תעשיידע חברתי, לשוויון במשרד דיגיטלית ישראל מטה החינוך, משרד של EdStart תכנית

 בשבילכם. החממה היא מתקדמות

EdStart ברשות הספר/ בית בתוך דרך פורץ טכנולוגי-חינוכי מיזם להם שיש חינוך לאנשי יוקרתית חממה היא 

 לממש לאפשר כדי אישית מותאמת כלים חבילת לקבל זוכים התכנית משתתפי י.הוירטואל בעולם בקהילה/ המקומית/

 .לאומי מידה בקנה החינוך עולם שינוי לקראת ולהובילו אפ-הסטארט פוטנציאל את

 מוזמנים אתם דיגיטליים, או טכנולוגיים כלים בעזרת הערכה או הוראה בלמידה, להוביל שהתחלתם חזון לכם יש אם

 .EdStart של הרביעי למחזור מועמדותכם את להגיש

 

 : היכנסו ולהרשמה, שבמסגרתה ומהמיזמים מהתכנית להתרשמות

bit.ly/edstart4 

 ההרשמה בעיצומה!

http://edu.gov.il/mazhap/Development/about/conferences/Pages/conference-2019.aspx
https://edstart.education.gov.il/sign-in/
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 21.05.2019  יום שלישי

הביאו את התלמידים לצפות בערב מקצועי,  –רכזי מגמות המחול 

 מגוון ומרגש המוקדש לעשייה הענפה במגמות המחול!

 

 הכניסה ללא תשלום, אך מחייבת הרשמה מראש

 כאןלחצו  –להרשמה כקהל 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXkh8ThjuBSlzed5tyZ2XbyfjkSNwf4QRHveiNQyPndU6cBA/viewform
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 ביולי
 מחול ענבל-תאטרון

 מרכז סוזן דלל

 אביב-תל

10:00-15:00 

 יום שני

כנס סיום שנה לרכזים 

 תשע"טלמחול ומורים 

1.7.2019 

08:00 – 13:30 
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 הרשמהפרטים ול תמונותעל ה /ילחצ -השתלמויות ** 

 2019 ביולי 25

 ת קיץ תשע"טיוהשתלמו

 

 

 

 

 

 

http://morim.lnet.org.il/?course=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%97-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C
https://drive.google.com/open?id=1GZEhxsIjlwi1UoFlV1D2EYFhKsR4mbju
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 שנים לייסוד להקת ענבל בתיכון בליך 70מציינים 

 רכזת המגמה - מאת הילית כהן

  70השנה קיימה מגמת המחול של תיכון בליך פרוייקט עומק ייחודי עם להקת ענבל במלאות 

 .תנאי-לייסוד הלהקה ע"י שרה לוישנה 

תחילתו של הפרויקט בשבעה מפגשים עם הכוריאוגרף מור שני ולמידת חלק מהרפרטואר  

  24/12מתוך היצירה "בזמן שהגחליליות נעלמות". התוצר הסופי עלה על הבמה בבית ענבל ב 

 .יחד עם שלושה מרקדני הלהקה כפתיח למופע

ומלכה חג'בי )מדור הרקדנים הותיקים( לסדנת מקור  בהמשך ארחנו במגמה את אילנה כהן 

ויצירה. זו הייתה הזדמנות ייחודית לחוות את השפה הענבלית המקורית לצד מקצבים ומוזיקה  

אותנטית. כל אלו העשירו את התלמידות בנכס הסטורי מנוף המחול הישראלי. במקביל חקרו  

תנאי ותולדות הלהקה  -רה לויהתלמידות במסגרת הערכה חלופית אודות הביוגרפיה של ש

 .מייסודה ועד היום
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 מערך שיעור

 ב-לכיתות א
 מערך שיעור

 ו-הלכיתות 

 מערך שיעור

 ד-גלכיתות 

 

https://drive.google.com/open?id=1LtZSPVLX7pFka-o8At_IsN_lRO8HUypg
https://drive.google.com/open?id=1a1kSBZtc5Y87ujUoR_bpWsuq1ETQygvA
https://drive.google.com/open?id=14ZSeTbbfAqcTv-ibeWdbE5DKCABNDnbW
https://drive.google.com/open?id=1LtZSPVLX7pFka-o8At_IsN_lRO8HUypg
https://drive.google.com/open?id=1a1kSBZtc5Y87ujUoR_bpWsuq1ETQygvA
https://drive.google.com/open?id=14ZSeTbbfAqcTv-ibeWdbE5DKCABNDnbW
https://drive.google.com/open?id=1LtZSPVLX7pFka-o8At_IsN_lRO8HUypg
https://drive.google.com/open?id=1a1kSBZtc5Y87ujUoR_bpWsuq1ETQygvA
https://drive.google.com/open?id=14ZSeTbbfAqcTv-ibeWdbE5DKCABNDnbW
https://drive.google.com/open?id=1LtZSPVLX7pFka-o8At_IsN_lRO8HUypg
https://drive.google.com/open?id=1LtZSPVLX7pFka-o8At_IsN_lRO8HUypg
https://drive.google.com/open?id=1LtZSPVLX7pFka-o8At_IsN_lRO8HUypg
https://drive.google.com/open?id=1a1kSBZtc5Y87ujUoR_bpWsuq1ETQygvA
https://drive.google.com/open?id=14ZSeTbbfAqcTv-ibeWdbE5DKCABNDnbW
https://drive.google.com/open?id=1LtZSPVLX7pFka-o8At_IsN_lRO8HUypg
https://drive.google.com/open?id=1a1kSBZtc5Y87ujUoR_bpWsuq1ETQygvA
https://drive.google.com/open?id=1a1kSBZtc5Y87ujUoR_bpWsuq1ETQygvA
https://drive.google.com/open?id=1a1kSBZtc5Y87ujUoR_bpWsuq1ETQygvA
https://drive.google.com/open?id=14ZSeTbbfAqcTv-ibeWdbE5DKCABNDnbW
https://drive.google.com/open?id=1LtZSPVLX7pFka-o8At_IsN_lRO8HUypg
https://drive.google.com/open?id=1a1kSBZtc5Y87ujUoR_bpWsuq1ETQygvA
https://drive.google.com/open?id=14ZSeTbbfAqcTv-ibeWdbE5DKCABNDnbW
https://drive.google.com/open?id=14ZSeTbbfAqcTv-ibeWdbE5DKCABNDnbW
https://drive.google.com/open?id=14ZSeTbbfAqcTv-ibeWdbE5DKCABNDnbW
https://drive.google.com/open?id=1LtZSPVLX7pFka-o8At_IsN_lRO8HUypg
https://drive.google.com/open?id=1a1kSBZtc5Y87ujUoR_bpWsuq1ETQygvA
https://drive.google.com/open?id=14ZSeTbbfAqcTv-ibeWdbE5DKCABNDnbW
https://drive.google.com/open?id=1LtZSPVLX7pFka-o8At_IsN_lRO8HUypg
https://drive.google.com/open?id=1a1kSBZtc5Y87ujUoR_bpWsuq1ETQygvA
https://drive.google.com/open?id=14ZSeTbbfAqcTv-ibeWdbE5DKCABNDnbW
https://drive.google.com/open?id=1LtZSPVLX7pFka-o8At_IsN_lRO8HUypg
https://drive.google.com/open?id=1a1kSBZtc5Y87ujUoR_bpWsuq1ETQygvA
https://drive.google.com/open?id=14ZSeTbbfAqcTv-ibeWdbE5DKCABNDnbW
https://drive.google.com/open?id=1LtZSPVLX7pFka-o8At_IsN_lRO8HUypg
https://drive.google.com/open?id=1a1kSBZtc5Y87ujUoR_bpWsuq1ETQygvA
https://drive.google.com/open?id=14ZSeTbbfAqcTv-ibeWdbE5DKCABNDnbW
https://drive.google.com/open?id=1LtZSPVLX7pFka-o8At_IsN_lRO8HUypg
https://drive.google.com/open?id=1a1kSBZtc5Y87ujUoR_bpWsuq1ETQygvA
https://drive.google.com/open?id=14ZSeTbbfAqcTv-ibeWdbE5DKCABNDnbW
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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

 יסודייםבתי ספר 

 9:30-15:30 רביעי

052-8035553 

shellyal@education.gov.il 

 מדריכה במחוז מרכז  לימור חייבי

 בתי ספר יסודיים

 illimorha@education.gov. 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
 

 אתר אגף אמנויות
 עריכת העלון: מיכל רלוי

mailto:dance_educ@education.gov.il
mailto:hilap@education.gov.il
mailto:michalrel@education.gov.il
mailto:liannze@education.gov.il
mailto:shellyal@education.gov.il
mailto:nofaraway77@gmail.com
mailto:choreshh@gmail.com
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarMahol/MshulhanHamafmar/
https://www.facebook.com/%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/?eid=ARAqxHUgSF6guTNKxXL3PzBNhYbJ4G90swWA8DilfXZ7T0RK2CoHa353B_4mRP7LvrBFcdL7vGtzR6k1
https://www.facebook.com/%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/?eid=ARAqxHUgSF6guTNKxXL3PzBNhYbJ4G90swWA8DilfXZ7T0RK2CoHa353B_4mRP7LvrBFcdL7vGtzR6k1
https://www.facebook.com/groups/264414330351844/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafOmanuyot/

