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 פתח דבר

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

 וורד( ארתור . )וויליאםה"השרא מעורר מושלם מורה 

 

 לדרך. יוצאת תשפ"אלשנה"ל תכנית הפיתוח המקצועי 

השנה מלאכת ההוראה היא אחרת, מורכבת, מאתגרת ומזמנת לנו, עובדי ההוראה 

 שבירת פרדיגמות, יצירתיות וחדשנות. 

ההיברידית לצו השעה כמודל ללמידה בהלימה  נבנובתכנית שלפניכם  הקורסים

שמתוכננת בבתי הספר. למידה היברידית היא שילוב של למידה מרחוק, למידה 

 מסורתית ולמידה עצמאית וכך גם בננו את התוכנית שלפניכם.

 והאמנותי הפדגוגי, המקצועי הידע של והעמקה מטרת הקורסים בתכנית היא הרחבה

ומתן  צוע והיצירההמחול המקצועיים הן בתחום התאוריה והן בתחום הבי מורי של

 בשנה זו בפרט.מודל הלכה למעשה לעבודת ההוראה 

לצוות מדריכות הפיקוח על לכל השותפים לפיתוח המקצועי ובייחוד  ברצוני להודות

 .מחולהחינוך ל

 
 ,נשמח לראותכם איתנו

 הילה

 
 

 
 פנחסי-הילה קובריגרו

 מפמ"ר מחול
 

 

 

 .לפחות רשומים תפיםמשת 15 של בהשתתפות תמותנ ההשתלמויותפתיחת   *

 מספר המקומות מוגבל. * 

 הפעילויות פנים אל פנים יתקיימו בהלימה להחלטות משרד הבריאות וצו בריאות העם.כלל * 
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 פ"אתשמחול חינוך לצוות הפיקוח על ה
 

 מנהלת תחום דעת מחול –פנחסי -הילה קובריגרו

 כה ארצית למחולמדרי –ליאן יפה זליגפלד 

 מדריכה ארצית למחול  –שירי לילוס 

 מדריכה ארצית למחול –מיכל רלוי 

  מדריכה ארצית למחול -שלי אלמוג 

 מחוז דרום –מדריכה מחוזית למחול   –נופר דויטש 

 מחול בחמ"ד מדריכת –אביטל חורש 

 

 

 שותפות לפיתוח המקצועי

 מלווה את הפיתוח המקצועי עם המרכז לביכורי עיתים –אילנה דנגור 

 ת האולפן למחול משגב מלווה פיתוח מקצועי צפוןמנהל –יעל זבולון 

 מובילת קהילה,  יסודי  מחוז דרום –נטע סובול הלפרין 

 מובילת קהילה, יסודי מחוז דרום –אלה סובוטין 

 מובילת קהילה, יסודי ירושלים מנח"י –נעמה בן שלמה 

 מובילת קהילה, יסודי ירושלים מנח"י -כוכבית סאסי 

 ת סטאז' באמנויותרפרנטי –מאיר -לנה בר

 רכזת קהילות מורים, המכללה האקדמית ספיר –ליאת כרמלי 
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 תוכן עניינים
 

 

 

 

 

 

 

רכזת  שם ההשתלמות
 השתלמות

 אופי ההשתלמות 
 וסך השעות

מידע 
נוסף 
 בעמ'

 השתלמויות בלמידה היברידית בביכורי העיתים: 
 * בלט קלאסי

 * מחול מודרני
 מורה יוצר כמודל הנחייה היברידיתחדש!!!  * 

שעות אופק חדש ועוז  60 דנגור אילנה
כולל יום עיון ארצי,  –לתמורה 

 עם חופשת סמסטר

7 

 9 שעות עוז לתמורה 30 יעל זבולון מודרני עכשוויהשתלמות מעשית במשגב: 

  מיכל רלוי ארצית תשפ"א םקהילת רכזי
 ליאן יפה זליגפלד

ועוז שעות אופק חדש  60
 לתמורה

11 

הנחיית אימפרוביזציה משולב  –שילוב והכלה במחול 
 בהנחיית טלי ורטהיים וחי כהן 

 אילנה דנגור
שעות אופק חדש ועוז  30

  לתמורה
12 

 קהילת מובילי קהילות
 ליאת כרמלי

שעות אופק חדש ועוז  60
 לתמורה 

  

13 

 נטע סובול הלפרין  קהילת מורים ביסודי מחוז דרום
 אלה סובוטין

שעות אופק חדש ועוז  60
 לתמורה 

  

13 

 נעמה בן שלמה  קהילת מורים ביסודי במחוז ירושלים ומנח"י
 כוכבית סאסי

שעות אופק חדש ועוז  60
 לתמורה 

  

13 

 קהילת מורות חמ"ד

 אביטל חורש

שעות אופק חדש ועוז  60
 לתמורה 

 

שגיאה! 
הסימניה 

אינה 
 מוגדרת.

 קורסים לפיתוח מקצועי מבית המשתלם!מקוון!! 

לקראת תעודת מדריך: תזונה, פיזיולוגיה, פציעות 
שעות אופק חדש ועוז  30 שירי לילוס הפעלה מחדש ספורט

 מקוון -לתמורה 
14 

שעות אופק חדש ועוז  30 שירי לילוס לכוריאוגרפיהבין תאוריה   חדש!!
 מקוון -לתמורה 

15 

 שלי אלמוג מיזם למורה הכולל ביסודי -חדש!!! הכוורת
 שירי לילוס

אופק חדש )שעות בהתאם 
 שעות( 30לבחירת המורה עד 

16 

שעות אופק חדש ועוז  30 לילוס שירי הפעלה מחדשסרטונים בהוראה קיץ! 
 מקוון –לתמורה 

17 

 

    אגף אמנויות –השתלמויות 

 שלב א'  אמנויותהכשרת חונכי סטאז' ב

 (/ מקוון ברובו )מכללת גבעת וושינגטון
 לנה בר מאיר

 

 שעות אופק חדש ועוז לתמורה 30
 18 

 שלב ב' אמנויותהכשרת חונכי סטאז' ב

 ( מקוון ברובו / )מכללת סמינר הקיבוצים
 לנה בר מאיר

 

 שעות אופק חדש ועוז לתמורה 30
 18 
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 מחול –ואירועים מרכזיים  ימי עיון ארציים
 

  

 סשירי לילו פ"אתשיום עיון לפתיחת שנה"ל 
 ליאן יפה זליגפלד

  9.9.20'  דיום 
 קווןמ

16:00 – 20:00 

בוחני בחינות רכזי ויום עיון ל
הליכי דיון בת – הבגרות המעשיות

 הערכה

 מיכל רלוי
 ליאן יפה זליגפלד

   25.11.20יום ד' 
 משרד החינוך תל אביבמקוון/

16:00 – 20:00 

 :בהוראה היברידיתמחול יום עיון 
 ומחול לכל הכוריאוגרפיטכניקה, 

ליאן ; אילנה דנגור
  שלי אלמוג;זליגפלד יפה

  15.12.20יום ג'  
  במהלך חופשת החנוכה

9:00 – 15:00 

 משוב יום עיון עריכת
 מחול מדריך תעודת לקראת

 מיכל רלוי
 

   27.1.21יום ד' 
 משרד החינוך תל אביבמקוון/

16:00 – 20:00 

 2021מאי  ליאן יפה זליגפלד ערב עבודות נבחרות
 מיקום יפורסם בהמשך

16:30 – 22:00 

 מיכל רלוי פ"איום עיון לסיכום שנה"ל תש
 

   1.7.21' היום 
 יימסר בהמשך

10:00 – 15:30 

    
    

 תאריכי עוגן  נוספים
 

   

 21-23.2.21' גיום  ליאן יפה זליגפלד רסיטל במחול מעשי
 מכללת סמינר הקיבוצים

8:00 – 20:00 

לבתי מקוונת רפיה תחרות כוריאוג
 ספר יסודיים 

 

 שלי אלמוג
 

 15:00 – 9:00 2021 מאי

 בחינה מעשית עבודות גמר
 מקצה א', ב' 

 2021מרץ  מיכל רלוי
 תאטרון מחול ענבל

8:00 – 16:00 

  –תחרות מצטיינים ארצית 
 רבע גמר וחצי גמר

פירוט ישלח  2021מאי  ליאן יפה זליגפלד
 בהמשך

 לנה בר מאיר מחים בהוראהיום עיון לחונכים ומת
 

 אחה"צ מועד יימסר בהמשך

 אחה"צ מועד יימסר בהמשך נופר דויטש מחוז דרום -אירוע שיא באמנויות 
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  בלמידה היברידית מעשיות השתלמויות

 הנחייהליוצר כמודל -מורהו עכשווי מודרני מחול, קלאסי בלט
 העתים במרכז לביכורי היברידית

 ביכורי מרכז, למחול החינוך על הפיקוח בין המוצלח הפעולה שיתוף את ךלהמשי מאוד שמחים אנו

 .החינוך במשרד הוראה לעובדי מקצועי לפיתוח' א ואגף העיתים

 משרד למורי. בשבוע' ג בימי במחול מעשיות השתלמויות מתקיימות שיתוף הפעולה במסגרת

 למחול המורים של ודיהייח לצורך מענה נותן זה פעולה שיתוף. מסובסדת בעלות החינוך

 ערכיים לנושאים חינוכית התאמה בהלימה לתוכנית הלימודים תוך יכולותיהם את ולפתח להמשיך

 .וייחודיות מגוונות ואוכלוסיות ופדגוגים

בסטודיו בהלימה פיסית יתקיימו ההשתלמויות בלמידה היברידית ולצד למידה מסורתית  השנה,

הוראה מרחוק ולמידה במידת הצורך עם ישלבו גם להנחיות משרד הבריאות וצו בריאות ה

 .עצמאית

 רשם !!!יחניה חינם למקדימים להמספר המקומות מוגבל! 

 

 עכשוויו מודרני קלאסי ומחול בלט

 

 :ובעולם בארץ האמנים/מורים יריכמב המורים צוות

 יירקל, מוראי מאטה, נחום אייל, גרשמן נינה, ינאי לאה, אלכסנדרוב אלכסנדר :קלאסיבלט 

 .קסצ׳רמן מרים, נגר בייליס

 רוני,  אברבנל רביד, אדלר טל, פלכסר יעל, ד"ר בדש רנה "רד, קליק יעל:  ועכשווי מודרנימחול 

 צ׳רטוק אלינור, גרגוריו ענת, חדש

 

 מועד ההשתלמות

 .מפגשים 28כ "סה  4.5.21 – עד ה  13.10.20 -החל מה 'גמי בי מיםתקייהשעורים מ

 : בנוסף

 במהלכו יחשבו שני שיעורים. 15.12.20-ב מרוכז מעשי ם עיון יו םייתקי .1

 חלה חובת צפייה בשיעור מבחן אחד .2
 

 

 מיקום ושעות השיעורים בהשתלמויות

  09:15-10:45בלט קלאסי 

 11:00-12:30 מחול מודרני עכשווי

 תל אביב. 11 סעדיה גאוןהעיתים ברח'  במרכז לביכוריהשיעורים יתקיימו 

 אות העם ולהנחיות משרד הבריאות חלק מהשיעורים ייתכנו בלמידה מרחוק.בהתאם לצו ברי* 
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 היברידית יההנחליוצר כמודל  אמן -מורהחדש!!! 

 

 רייצ'ל ארדוס, עידן כהן :יםהמור צוות

 

 מועד ההשתלמות

 .מפגשים 21כ "סה  21.3.21 – עד ה  13.10.20 -החל מה 'גמי בי מיםתקייהשעורים מ

 במהלכו יחשבו שני שיעורים. 15.12.20-ב עיון מעשי מרוכז  יום שימו לב: יתקיים
 

 מיקום ושעות השיעורים  

   9:15 –11:15בין השעות   יוצר -אמןמורה 

 תל אביב. 11רכז לביכורי העיתים ברח' סעדיה גאון במ

 בהתאם לצו בריאות העם ולהנחיות משרד הבריאות חלק מהשיעורים ייתכנו בלמידה מרחוק.* 

 

 ותויף ההשתלמיקה

 .1-6ההשתלמות מוכרת לצרכי קידום מקצועי למורי "עוז לתמורה" ו"אופק חדש" בדרגות 

 שעות. 60 בהיקף של 

 ההכרה בפיתוח המקצועי לקידום מקצועי מותנית בהרשמה ליומן ההשתלמות במרכז פסג"ה ת"א,

 .שעות השתלמות 30עבור כל ₪  15הגשת עבודה ותשלום של 
 

 אוכלוסיית היעד

  מורים מקצועיים למחול

 

  מחיר ההשתלמות
 למורים שאינם ממשרד החינוך מחיר יימסר בהמשך. בלבד!₪  600 -למורי משרד החינוך 

 .שעות השתלמות 30לכל ₪  15לכל השתלמות תשלום נוסף למרכז פסג"ה תל אביב בסך 
 

 שימו לב:

 .ניתן להירשם לכל אחד מן הקורסים בנפרד * 

בהלימה לכמות המפגשים  תעריף מופחתלעדכון בדק האפשרות ית* בסיום ההשתלמות 

 .הפרונטליים

 

  



   

 

 

 

 

 

 הזכות לשינויים שמורה 
8 

 

 

 הרשמה להשתלמות

 :ההרשמה בשני שלבים

 תל אביב   16רחוב לינקולן  במרכז ביכורי  העתים, הרשמה מוקדמת .1

בעת ההרשמה יש למסור את מס׳ וסוג הרכב  - למקדימים להירשם חניה חינםשימו לב: 

 נייה.כדי להבטיח מקום ח

  office@tlvitim.co.il 6910425-03 :, פקס6919510-03טלפון: 

ה "למרכז פסגותשלום  בקישור הבא  אוקטוברהרשמה ביומן ההשתלמות החל מתחילת  .2

  .תל אביב

 

 לפרטים נוספים:

 052-6682105 בטלפון: אילנה דנגור 

 

 

  

mailto:office@tlvitim.co.il
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2099
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2099
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 במשגב!!!!השתלמות מעשית במודרני עכשווי מחוז צפון וחיפה 

 

במחוז חיפה וצפון. השתלמות זו המעשית אנו שמחות להמשיך זו השנה השישית את ההשתלמות 

מרכז קהילתי -נוך למחול, "אולפנה למחולמתאפשרת הודות לשיתוף פעולה בין הפיקוח על החי

 .מרכז פסג"ה נהריהקצועי לעובדי הוראה במשרד החינוך ומשגב", אגף א' לפיתוח מ

 עלות מסובסדת. ה החינוך משרד למורי

להמשיך ולפתח  למחול המורים של הייחודיבמסגרת זו של הפיתוח המקצועי ניתן מענה לצורך 

ל אוכלוסיית ש והתאמתו לצרכי ההוראה חינוכי-תיאמנואת יכולותיהם בתחום הטכני וה

  התלמידים הגיל הרמה הקושי וכדומה.

בסטודיו פיסית יתקיימו ההשתלמויות בלמידה היברידית ולצד למידה מסורתית  השנה,

הוראה מרחוק במידת הצורך בהלימה להנחיות משרד הבריאות וצו בריאות העם ישלבו גם 

 .ולמידה עצמאית

 

 רשמו בהקדם!ימוגבל! ה מספר המקומות

 

 :בארץ האמנים/מורים מבחירי המורים צוות

 .קליק יעלבדש ו רנה ד״ר: מודרני עכשווי
 

 מועד ההשתלמויות

  מפגשים 10כ "סה 29.12.20–ועד ה  20.10.20-החל מ  'גמי בי - מודרני עכשווי

 12:00 – 9:30בין השעות  

 יתקיים שיעור. לא חופשת החנוכה - 20.12.15* שימו לב ביום ג' 

 
 

 מקום ההשתלמות

 באולם מחול עליון.-השיעורים יתקיימו באולפנה למחול שבמרכז קהילתי משגב

 * בהתאם לצו בריאות העם ולהנחיות משרד הבריאות חלק מהשיעורים ייתכנו בלמידה מרחוק.
 

 היקף ההשתלמות

 "עוז לתמורה". מסגרתללא ציון בשעות  30צורך קידום מקצועי בהיקף של ל מוכרת תיווהשתלמ

  ונוכחות מלאה. הרשמה ביומן ההשתלמותידום המקצועי מותנת בההכרה בפיתוח המקצועי לק
 

 אוכלוסיית היעד

 מורים מקצועיים למחול
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 מחיר ההשתלמות

 1,490₪ –למורים שאינם ממשרד החינוך  בלבד!₪  300 -למורי משרד החינוך 

 .₪ 15תל אביב בסך  לכל השתלמות תשלום נוסף למרכז פסג"ה
 

בהלימה לכמות המפגשים  תעריף מופחתלעדכון * בסיום ההשתלמות תיבדק האפשרות 

 .הפרונטליים

 

 הרשמה להשתלמות

 :ההרשמה תתבצע בשני שלבים

 האולפנה למחול מרכז קהילתי משגב. –עמותת משגב הגליל  –הרשמה ותשלום  .1

 yaelz@misgav.org.il, 9902393-04: פקס, 9904133-04: טלפון

 

 בקישור הבאאוקטובר תחילת הרשמה ביומן ההשתלמות במרכז פסג"ה נהריה החל מ .2

 

 לפרטים נוספים:

 054-4765164רכזת ההשתלמות  –יעל זבולון 

 

 

 

  

mailto:yaelz@misgav.org.il
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2099
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2099
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 פ"אתש קהילת רכזים מחוללים

 רכזי עוסקים בהם הנושאים למגוון מענה ותנתנ ,"קהילת רכזים תש"ף" בנושא ההשתלמות

 מענה וכלים לאתגרים ותיתן ארצי בפורום תתקיים ההשתלמות. השוטפת בפעילות המחול מגמות

 לקהילה. עמיתים" ושייכות הרכזים בעבודתם ותאפשר "שיח בפני הניצבים

  ומפגש מחוזי אחד. מפגשים ארציים משישהההשתלמות השנה תורכב 

 מפגשים נוספים.  שלושהלמורות החמ"ד יתקיימו 

 

 מועד המפגשים ומקום ההשתלמות

 שעות המפגש מקום המפגש נושא יום המפגש מועד

יום עיון לפתיחת שנה"ל  רביעי  9.9.20
 מקוון פ"אתש

 20:00 – 16:00 מבית המשתלם

 בבחינות לבוחנים עיון יום רביעי  25.11.20

 המעשיות הבגרות

 החינוך, תל משרד

 מקוון/ אביב

16:00 – 20:00 

15.12.20 

 חופשת חנוכה

למידה היברידית יום עיון  שלישי

 במחול

במרכז לביכורי 

 מקוון/העיתים

9:00 – 15:00 

 משוב עריכתיום עיון  רביעי 27.1.21

 מדריך תעודת לקראת

 מחול

 החינוך, תל שרדמ

 מקוון / אביב

16:00 – 20:00 

 2021מאי 

 

-שני

 שלישי

 ארצי נבחרות עבודות ערב

 אמן עם ומפגש

 22:00 – 18:30 יימסר בהמשך

1.7.21 

 

 שנה"ל לסיכום עיון יום יחמיש

  תשפ"א

 15:30 – 10:30 יימסר בהמשך

 

 ההשתלמות היקף

 1-6 בדרגות חדש ואופק ורהבתמ לעוז שעות 30 של בהיקף המקצועי לקידום מוכר

 .אביב תל ה"פסג למרכז₪  15 של ותשלום עבודה בהגשת ההשתלמות ליומן בהרשמה מותנה

 

 אוכלוסיית יעד

 רכזי מגמות מחול

 

 והרשמהמחיר ההשתלמות 

 .למרכז פסג"ה תל אביב₪  15ההשתלמות מסובסדת במלואה למעט תשלום 

 החל מחודש ספטמבר. בקישור הבאהרשמה 

 

 לפרטים נוספים:

 dance_educ@education.gov.ilמיכל רלוי 

 

https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2099
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2099
mailto:dance_educ@education.gov.il
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  אימפרוביזציה משולב –הכלה ושילוב במחול 

שנה דאשתקד נמשיך גם השנה הזו את שיתוף הפעולה עם "ורטיגו ההשתלמות המוצלחת ב בעקבות

 רבות ספר ובמסגרות בבתי בעיקר משולב במחול והיצירה הלימוד בתחום המתמחיםכח איזון". 

 .ומחול תנועה בשיעורי גם חלק לקחת, מגבלה בלי או עם, תלמיד לכל מאפשר ההכלה חוק .נוספות

 באמת ולאפשר, בפועל אותו ליישם יוכלו להתעמק באופן בו למחול ומורות מורים של צורך עולה

 קונטקט על מתבסס התנועתי המפגש עיקר .שיעור בכל מלא באופן להשתתף תלמיד לכל

 אימפרוביזציה קונטקט מתוך. ותקשורת ביטוי ככלי הגוף בכח חזקה אמונה מתוך אימפרוביזציה

  .ועוד יצירה, קומפוזיציה, מודרני, כקלאסי נוספים מחול לתחומי גשרים יוצרים

, משולב צוות הוא המנחים צוות בו ייחודי במודל עובדים, ורטהיים וטלי כהן חי, התכנית מנחי

 :יכולות של רחב מגוון בה שיש לכיתה מענה לתת מורה לכל שיאפשר ייחודי כלים ארגז ומציעים

 התנסותו מכילה מבט נקודת ופיתוח מאפשרת רגשית חינוכית סביבה ליצירת כלים ארגז בניית

 .שונות יכולות בעלי רקדנים קבוצת עם מעשית

ארבעה עקב וירוס "הקורונה" והצורך בשימוש נרחב בקונטקט ההשתלמות כולה תתקיים ב השנה,

 קיץ בכפר האמנות האקולוגי של להקת ורטיגו בנתיב הל"ה.ימים מרוכזים ב

 

  ל"הבכפר האמנות האקולוגי ורטיגו בנתיב המועד המפגשים 

 16:30 -  9:00בין השעות  4-7.7.21ארבעה ימים מרוכזים 

 

 ההשתלמות היקף

 1-6 בדרגות חדש ואופק בתמורה לעוז שעות 30 של בהיקף המקצועי לקידום מוכר

 תל אביב. ה"פסג למרכז₪  15 של ותשלום עבודה בהגשת ההשתלמות ליומן בהרשמה מותנה

 

 אוכלוסיית יעד

 מורים מקצועיים למחול

 

 חיר ההשתלמותמ

 1,490₪ –למורים שאינם ממשרד החינוך  בלבד!₪  300 -למורי משרד החינוך 

 ₪ . 15ה תל אביב בסך "תשלום נוסף למרכז פסגלכל השתלמות 
 

 הרשמה להשתלמות

 :ההרשמה בשני שלבים

  כאןראו   -ותשלום ל"ורטיגו כח איזון"  הרשמה מוקדמת .1

ה "ותשלום למרכז פסג בקישור הבא  אוקטוברהרשמה ביומן ההשתלמות החל מתחילת  .2

  .תל אביב

 

 לפרטים נוספים:

 ob@vertigo.org.ilp  בדוא"ל

 3שלוחה  02-9900235בטלפון: 

https://secure.cardcom.solutions/e/nF0
https://secure.cardcom.solutions/e/nF0
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2099
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2099
mailto:pob@vertigo.org.il
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 ביסודי: לומדות בתחום המחול קהילות מורים

 מחוז ירושלים ומנח"ימחוז דרום ו
 העולם רחבי בכל חינוך במערכות והתפתח צמח "לומדת מקצועית מורים קהילת" של המודל

. המסורתיות וריםהמ להשתלמויות כאלטרנטיבה ולעיתים, בבד בד שונות ובדרכים בצורות

-היום בחוויות נמצא המקצועי האחת, הידע עיקריות: הנחות בשתי מעוגנות הלמידה קהילות

 משותפת ביקורתית רפלקציה באמצעות ביותר הטובה בצורה להבינו ניתן ולכן המורים של יומיות

 צועיותמק למידה בקהילות מורים של פעילה מעורבות חוויה. השנייה, אותה את החולקים אלה עם

 . התלמידים של הלמידה את תשפר מכך יוצא וכפועל, שלהם המקצועי הידע את תרחיב

 לכל קהילה: מוביל קהילה, שהוכשר והשתייך לקהילת מובילים לומדת וגוף אקדמי מלווה. 

ותקציב נוסף למרצים מקצועיים שיזמין בכדי לקדם  להובלתה מוביל הקהילה מקבל שכר

 ם לצרכיה. ההצטרפות לקהילת המובילים מותנת בהמלצת המפמ"ר.מקצועית את הקהילה בהתא

 שעות הפעילות בקהילה מוכרות לקידום מקצועי! 

 כאןראו  –התרשמו מפעילות הקהילות בקישור 
 

האמנויות בשיתוף  בתחומי השנייה הלומדת יםהמוביל קהילת את לפתוח מתעדים אנחנו השנה

הכשרת, הדרכת וליווי מובילי  לשם (2020 יוני עד) שנתי המכללה האקדמית ספיר, בתהליך

  קהילות לשנים הבאות.

 

   ן:פעילות ימשיכו

 וכוכבית סאסי שלמה-בהובלת נעמה בן מחוז ירושלים ומנח"ידי וקהילת מורים ביס

 כאן  ראו –פרטים והרשמה             

 אטרון יקהילת מורים ביסודי במחוז דרום בתחום המחול והת

 כאןראו  –פרטים והרשמה 
   

 2020 בספטמברהקהילות יחלו פעילותן 

 :השתייכות לקהילהב היקף השעות המוכר לקידום מקצועי

 1-6 בדרגות חדש ואופק בתמורה לעוז שעות 60 של בהיקף המקצועי לקידום מוכר

 .דמי הרשמה למכללת ספיר ותשלום עבודה בהגשת ההשתלמות ליומן בהרשמה מותנה
 

 אוכלוסיית יעד

 מורים מקצועיים למחול

  

https://www.youtube.com/watch?v=i0oBMeGSC1I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=i0oBMeGSC1I&feature=youtu.be
https://www.sapir.ac.il/node/1489
https://www.sapir.ac.il/node/1489
https://www.sapir.ac.il/node/1489
https://www.sapir.ac.il/node/1489
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 אגף א' לפיתוח פדגוגיבשיתוף  השתלמויות מקוונות 

. בייחוד 21 -י המקוון מקדם תהליכי הוראה, למידה והערכה בהלימה למאה ההפיתוח המקצוע

 "וירוס הקורונה".  עם פרוץ ונוכחנו לדעת ולהבין את חשיבות

 "ייחוד מול איחודבתחום המחול יתקיימו שני קורסים דיסיפלינארים וקורס אחד במודל "

 

 השתלמות דרך מט"ח:

 לקראת תעודת מדריך: תזונה, פיזיולוגיה, פציעות מחולהפעלה מחודשת! 
 

 – השנה נציע בפיקוח על החינוך למחול הפעלה חוזרת של השתלמות בנושא "פיזיולוגיה, תזונה ופציעות מחול

 לקראת תעודת מדריך".

השתלמות זו מלווה פיילוט להרחבת לימודי המדעים במגמות המחול לטובת הענקת תעודת מדריך לבוגרי 

 ובוגרות המגמה. ההשתלמות תעסוק בנושאים מתחום הפיזיולוגיה, קינזיולוגיה, תזונה ופציעות מחול.

 מוכרת ל"אופק חדש" ו"עוז לתמורה" לצבירת גמולים. 

מורכבת מלמידה סינכרונית ואסינכרונית. המפגשים המקוונים יתקיימו בימי א' בשעה ות ההשתלמ

  , למידה עצמאית. באופן אסינכרוניתתבצע הלמידה  מבית המשתלמים. שאר 20:30

 18.10.20ההשתלמות תחל ב 

 

 מורים לאנטומיה יישומית למחול :קהל היעד

 

ולעוז  1-6ציון. מוכרת לאופק חדש בדרגות ש"ש כולל  30 השתלמות בהיקף  היקף ההשתלמות:

 לתמורה.

 

 הרשמה פרטים מחיר ההשתלמות ו

 כאן -והרשמה ראו פרטים  ₪ 30עלות ההשתלמות 

 

  :לפרטים נוספים

 shiri.lilos@gmail.com שירי לילוס 

 

 

 

 

 

  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/tehumey_daat/YichudMulEchud.htm
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%a4%d7%99%d7%96%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%aa%d7%96%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%95%d7%a4%d7%a6%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%9c/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%a4%d7%99%d7%96%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%aa%d7%96%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%95%d7%a4%d7%a6%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%9c/
mailto:shiri.lilos@gmail.com
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 :השתלמות דרך אלנט

 בין תיאוריה לכוריאוגרפיה בסביבות ענן חדש!!! 

בחיבורים בין תאוריה, ביצוע ויצירה בתחום המחול. במסגרת ההשתלמות ת תעסוק ההשתלמו

 . Goggle Classroom-בפרט נלמד לפתח חומרי הוראה בסביבות ענן

ההשתלמות תחל במחצית השנייה של השנה והמפגשים הסינכרוניים יתקיימו בימי א' בשעה 

 בערב.  20:30

 

 מורים למחול.  :קהל היעד

 

ולעוז  1-6ש"ש כולל ציון. מוכרת לאופק חדש בדרגות  30 השתלמות בהיקף  ות:היקף ההשתלמ

 לתמורה.

 

 הרשמה פרטים מחיר ההשתלמות ו

 פרטים להרשמה  ימסרו בהמשך. ₪ 30עלות ההשתלמות 

 

  :לפרטים נוספים

 shiri.lilos@gmail.com שירי לילוס 

 

  

mailto:shiri.lilos@gmail.com
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 דרך מט"ח: מיזם

 למורי היסודי "כוורת"ה !!חדש!
 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 

  מס המוטל על המורים קיים קושי להתמקצע בכל תחומי הדעת שאותם הם מלמדים.הרבות והעו

 נותנת מענה מדויק למורים ביסודי.–"הכוורת" 

התאגדו יחד רוב תחומי הדעת הנלמדים ביסודי, על מנת  בסביבת לימוד מקוונת וחדשנית,

תוח מקצועי המאפשרת תהליכי פי במנות קטנותיקת, למידה מקצועית, עשירה ומדו  ייצרל

 במספר תחומי דעת באותה שנה.

הסביבה מכילה יחידות השתלמות של: ידע, מיומנויות, ערכים, פרקטיקות הוראה מגוונות 

 כלים ללמידה מרחוק וללמידה מעורבת ועוד. וחדשניות,

בתמהיל   וניתן ללקט אותן 10,9,6,3יחידות ההשתלמות בתחומי הדעת השונים הן בהיקף של 

מלמד/ת באותה שנה.   ם אישית לכל מורה לפי בחירה ולפי תחומי הדעת אותםמדויק המותא

 שעות.  30בנוסף, הסביבה מציעה גם השתלמויות שלמות של 

 כל מורה בוחר/ת מה רוצה ללמוד, איפה, מתי וכמה.

לכל מורה יהיה "מנטור/ית מלווה" במסע ההתפתחות המקצועי, שי/תסייע בבניית 

 עבורו/ה. ויהיה/תהיה שם  התכנית

 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":

נולוגיה, עברית שפת אם, ערבית שפת אם, עברית לערבים. עברית לדרוזים, אנגלית, מדע וטכ

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 

 כאןראו  -פרטים נוספים והרשמה  - ₪ 30עלות ההשתלמות 

 

  :לפרטים נוספים

 shiri.lilos@gmail.com שירי לילוס 

  

https://www.easyform.co.il/?formId=e25107d8-69d5-ea11-b845-ecebb895de82
https://www.easyform.co.il/?formId=e25107d8-69d5-ea11-b845-ecebb895de82
mailto:shiri.lilos@gmail.com
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 :מטחהשתלמות דרך 

 
  שילוב סרטונים בחינוך למחול הפעלה חוזרת: -השתלמות קיץ

 

הוא שימוש  קל וחומר במחול האמצעים העיקריים בהוראה מתוקשבת להצגת תכנים אחד

הקדמה הטכנולוגית מאפשרת הנגשת סרטונים מוכנים לשימוש במהלך השיעור, כלים   בסרטונים.

זמינים המאפשרים הוספת שכבות מידע, מאפשרים עצירה, שאילת שאלות וקיום אינטראקציה עם 

כחלק  ועריכתםפשרים הפקת סרטונים ברמות שונות של תחכום הצופים בסרטון. כלים המא

 .מתהליכי הוראה, למידה והערכה

 . חופשת הקיץההשתלמות תתקיים במהלך 

 

 מורים למחול :קהל היעד

 

ולעוז  1-6ש"ש כולל ציון. מוכרת לאופק חדש בדרגות  30 השתלמות בהיקף  היקף ההשתלמות:

 לתמורה.

 

 ה הרשמפרטים מחיר ההשתלמות ו

 פרטים להרשמה  ימסרו בהמשך. ₪ 30עלות ההשתלמות 

 

  :לפרטים נוספים

 shiri.lilos@gmail.com שירי לילוס 

 

  

mailto:shiri.lilos@gmail.com
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 כללי - באמנויות' סטאז חונכי הכשרת

 

סקים בשעות מורי אמנויות המועאגף אמנויות ואגף התמחות וכניסה להוראה, מציעים לכם בזה, 

, להצטרף לקורס הכשרה לתפקיד מורים חונכים ומלווים תקן ובעלי וותק של ארבע שנים לפחות

בשלב ההתמחות והכניסה להוראה באמנויות. במקביל להשתתפותכם באחד מהקורסים שיערכו 

בפריסה ארצית באוניברסיטאות, במכללות ובפסגות, עליכם לשמש כחונכים בפועל למתמחים )או 

 ים למורים בשנתם הראשונה( במקביל להכשרה. ניתן לחנוך עד שלושה מתמחים בשנה. מלוו

עבור תפקיד החונכות תקבלו כבר בשלבי ההכשרה גמול חונכות המהווה חלק מהשכר הפנסיוני 

 בהתאם ליחס הבא: 

 מהשכר עבור מתמחה אחד 2.4%

 מהשכר עבור שני מתמחים 4.8%

 מהשכר עבור שלושה מתמחים 7.2%

אמנויות מכיר בזכותם של כל תלמידי ישראל לחינוך לאמנויות ורואה בכם המורים  אגף

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 

 שים לאמנויות. מיטבית של המתמחים והמורים החד

 
 מבנה הקורס

 הקורס בנוי משני שלבים והוא פרוס על פני שנתיים.

 שעות  30 -שלב א 

 מוכר לקידום מקצועי באופק חדש ובעוז לתמורה.

 שעות  30 -שלב ב 

 מוכר לקידום מקצועי באופק חדש ובעוז לתמורה.

 מזכה בתעודת "מורה חונך ומלווה".

 

 תוכן הקורס

חונך כעמית מורה הבפיתוח תפיסת תפקיד ה עוסקת ם חונכים ומלוויםה לתפקיד מוריהכשרה

כלים  בקורס יוקנו .המיטביתבקליטתו ו החינוך מערכתלהוראה בבהסתגלותו  המסייע למתמחה

והערכה ההולמים צרכים אלה. תפיסת החונכות הדרכה  ,הנחיה, ולצרכיו של המתמחהלאבחון 

על הבנת ההקשר החינוכי הכללי והייחודי בהוראה ת במהותה הנשענת רפלקטיבי-יתדיאלוגהיא 

ההכשרה . ייחודי-אישיה נושמירה על סגנוו המקצועית של המתמחה בהתפתחותותמיכה תוך 

ומאפשרת להם להבין ממקום חדש את מקצוע ההוראה עצמם מורים הלומדים מעצימה את ה

 ולנסח לעצמם תפיסת תפקיד מותאמת ניסיון ולמידה .
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 המלווה תפקיד החונך /

בית ספרי, על כן ההובלה של תהליך  -* המורה החונך והמלווה באמנויות הוא בדרך כלל מורה חוץ

השיבוץ כחונך במערכת משכ"ית או עוש"ר, על כל המשתמע מכך,  ומעקב אחר קבלת גמול 

 .באחריות החונך והמתמחהחונכות לאורך שנת הלימודים הם 

 ם שיתואם מראש, לאורך כל שנת הלימודים.* מפגש שבועי של שעה עם המתמחה במקו

* 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 

 שנים לפחות 4לאמנויות בעלי ותק בהוראה של  מורים 

 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

 מות בקורסחניכה בפועל של מתמחה או ליווי בפועל של מורה בשנתו הראשונה  במקביל להשתל

 
 פרסומי הקורסים

  יפורסם בהמשך הרשמהקישור ל –', במכללת גבעת וושינגטון אקורס חונכים ומלווים, חלק 

  יפורסם בהמשך הרשמהקישור ל –במכללת סמינר הקיבוצים   –',בקורס חונכים ומלווים, חלק 

  
 לפרטים נוספים 

 ildance_educ@education.gov.ניתן לפנות לפיקוח על החינוך למחול בדוא"ל: 

  

 

  

mailto:dance_educ@education.gov
mailto:dance_educ@education.gov
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 בחמ"ד מורות מחול קהילת 

 

ל תחום הוראת המחול, חשיבה ע-בחבורה, לפתח מטאילה מיועדת למורות המבקשות ללמוד הקה

 בחינוך הדתי. ליצור יחד, ולהשפיע על התהוות תחום המחול. ייעודו והתפתחותו 

 שעות בכל שנה (. 60תעבוד יחד במשך שנתיים )הקהילה 

 

 ההשתלמות מועד

 מפגשים ( 8התאריכים יפורסמו בהקדם )  מפגש אחת לחודש, 

 .םהמפגשים יכילו מפגשי פנים אל פנים ומפגשים וירטואליי

 

 מקום ההשתלמות

  המפגשים יערכו במקומות שונים ברחבי הארץ . , יפורסם בהמשך

 

 היקף ההשתלמות

ציון במסגרת "אופק חדש"  עם שעות  60 של בהיקף מקצועי קידום לצורך מוכרת השתלמות

   לתמורה". "עוז ובמסגרת  1-6בדרגות 

 ההכרה בפיתוח המקצועי לקידום המקצועי מותנת בהגשת עבודה והרשמה ביומן ההשתלמות.

 

 אוכלוסיית היעד

 . מורות מקצועיות למחול

 

 והרשמה מחיר ההשתלמות

 לשנה להוצאות שוטפות  ₪  60

 כאן -ראו  להרשמה

 

 לפרטים נוספים 

 הקהילה מובילות  –ורחל ברוך   אביטל חורש

 רחל . 052-8958495אביטל,   054-7723038 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1iJ3QoDQ_ZR6jw6B2K2VOeiuab2v1w2rnKxTGGMs6IsA/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1iJ3QoDQ_ZR6jw6B2K2VOeiuab2v1w2rnKxTGGMs6IsA/viewform?edit_requested=true

