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מגמת המחול 

תפיסה חינוכית
1997המגמה במתכונתה הנוכחית קיימת משנת •

.צוות מורות מקצועי ועתיר ניסיון העובד ביחד באופן יציב וקבוע מאז הקמתה מוביל אותה•

תלמיד כישות שלמה בעלת  /התפיסה החינוכית של מורות המחול במגמה רואה את התלמידה•
.  תודעה וגוף הקשורים זה לזה

הינו מרכיב שורשי  , כאחד מבין ארבעת תחומי האמנות, היא מבוססת על ההנחה שהמחול•
.  ובסיסי של החינוך

גלומה בלימודי המחול ההכרה שהמחול תורם להתפתחות אישית וחברתית של הנערות ומעודד  •
.דרך חיים בריאה ומספקת

לימודי המחול במגמת המחול מובנים באופן רציף ומתפתח במקצועות הלימוד השונים תוך  •
,  פיתוח ומיצוי היכולות האינדיבידואליות והקבוצתיות של התלמידות, שימת דגש על שכלול

.והתייחסות לצרכיהן הייחודיים השונים



?  מה לומדים במגמה

להכיר סגנונות וטכניקות מחול מגוונות–לרקוד •

לרכוש מיומנויות יצירה וביטוי אישי–ליצור •

להכיר רגעים חשובים בהיסטוריה  –לדעת •
לצפות ולהעריך מחול , ובאסתטיקה של המחול

לרכוש התנסות במופע מחול במתי–להופיע •

, ודרך קריאה, באמצעות התנסות ישירה בתנועה וריקוד
כתיבה וחשיבה על מחול מפתחות התלמידות , שיחה

ידע מתפתח לאופן בו מקושר ומחובר המחול  
לעולם ולסביבה, לתחומים אחרים



מורות המגמה

:  בלט קלאסי ויישומי אנטומיה למחול, רכזת המגמה–הילה סבר בהט •

בוגרת סמינר הקיבוצים  ', גופים מדברים'ממקימי להקת ', קול ודממה'רקדה ולימדה בלהקת ', דור-בת'ס למחול "בוגרת ביה
,  לפילאטיסמורה , למורות מתחילות' סטאגחונכת , בעלת תואר ראשון בחינוך ותואר שני באוריינות חזותית, בתנועה ומחול

.שנה23מרכזת את המגמה מזה 

:  מחול מודרני–רנה בדש •

,  "מאגמה קבוצת מחול"ממקימות ". קבוצת מחול, רנה בדש" / "המאפיה של בדש:  "תחת הכותר, כוריאוגרפית עצמאית•
השתלמה בבית ". דור-בת"למדה במרכז למחול ביכורי העיתים ובבית הספר למחול ". מחול רנה שיינפלד-תיאטרון"רקדנית ב

.M.A, מכללת סמינר הקיבוצים, בהוראת מחול.Bedבעלת (. לונדון)סנטר ובלאבאן( יורק-ניו)קנינגהםהספר של מרס 
מנחה  . אוניברסיטת תל אביב, דוקטורנטית בפקולטה לאמנויות, אביב-בתכנית הבינתחומית לאמנויות אוניברסיטת  תל

המנחה למחול  . מכללת סמינר הקיבוצים, בית הספר לאמנויות המחול, עכשווי ובלימודי כוריאוגרפיה-לטכניקה במחול מודרני
.שותפה בהשתלמויות מורים-מנחה. אביב יפו-בעיר תל

:  מוסיקה למחול, תולדות המחול, כוריאוגרפיה–נתיב ( ילי)ר יעל "ד•

תואר  . ש רובין בירושלים במגמת מוסיקה וסמינר הקיבוצים בתנועה ומחול"בוגרת התיכון שליד האקדמיה למוסיקה ולמחול ע
-תואר שני בחינוך ויצירתיות מהמרכז הבינתחומי באוניברסיטת סן, בפריסהסורבוןראשון בכוריאוגרפיה מאוניברסיטת 

בבית הספר  , מלמדת במגמת המחול במוסינזון. בעלת תואר דוקטור בחינוך באוניברסיטה  העברית בירושלים. פרנסיסקו
. לחינוך בירושלים ובחוג למגדר באוניברסיטת תל אביב



מורות המגמה

התמחות למחול , שבהולנד תואר ראשון באומנויות" ארטז"בלמדה , בוגרת מגמת המחול בתיכון מוסינזון–עינב אשל

בפסטיבליםהופיעה . תואר בהוראת מחול במכללת סמינר הקיבוצים. וכוריאוגרפיה

.יוצרת ואומנית פעילה. הולנד וגרמניה, ובבלגיהבצרפת 

עומר-שטאייראילנה 

 Americanבעלת תעודת הוראה מבית הספר למחול , ותואר ראשון במחול ותנועה ממכללת סמינר הקיבוציםEd.Bבעלת 
Dance Theater Alvin Ailey בהוראת טכניקת המחול שלLester Horton .דור תל אביב -בוגרת בית הספר למחול בת

 Earl Mosley'sעברה להתגורר בניו יורק ורקדה בלהקת 1999בשנת .דור תל אביב -ורקדנית לשעבר בלהקת המחול בת
diversity of dance  כיום . 3השתתפה בתכנית נולד לרקוד עונה 2007עם חזרתה לארץ בשנת . שנים8שם רקדה כ

ובבית ,  באולפנת הללי בגבעת וושינגטון, במגמת המחול מוסינזון בהוד השרון , ברחובות" קציר"מלמדת  במגמת המחול 

ותלמה ילין ומעבירה השתלמויות מורים  , בוירטועוזמלמדת קורסי קיץ . הספר למחול במרכז קהילתי צהלה בתל אביב
.ברחבי הארץ



גמישות  , טכניקת הבלט הקלאסי מבוססת על כוח

הבלט מעמיד את הגוף נדבך על גבי נדבך  . וזרימה

הטכניקה  . ומגדיל את טווח התנועה של המפרקים

משכללת את , הקלאסית מפתחת מודעות גוף

היכולת הוירטואוזית של התלמידות ומעצימה את 
.יכולתן להשתמש בשפה סגנונית מוגדרת

מקצועות הלימוד

בלט קלאסי



מחול מודרני בטכניקת קנינגהאם  

(ב"ארה)

, השיעור בנוי בעיקרו בעמידה באופן של שכלול

מטרתו לקדם את  . חיזוק ופיתוח מערכת היציבה

המיומנות הגופנית של המשתתפים על ידי זיהוי  

פעולתו של כל איבר ואיבר ופיתוח יכולת להפעיל  

.  זמנית-בו, רשת של איברים במודעות ובתיאום

התנועה במהלך השיעור זורמת במקצבים  

מוסיקליים והדגשים משתנים תוך שבירת  

על ידי מודעות  , הסימטריה הטבעית של הגוף

תנועה במרחב האישי  , שינויי רמות גובה, לכיוונים
.והכללי



כוריאוגרפיה

העוסקת , (קומפוזיציה)אמנות חיבור היצירה 

הבנת מרכיבי הכוריאוגרפיה  , בפיתוח יצירתיות

תוך  . ושכלול שפה אישית ומקורית של התלמידות

שימוש באלתור וחקירת מושגים יסודיים במחול  

עבודה  , עבודה יחידנית ובקבוצות משתנות, ויצירה

טקסטים ומוסיקה בסגנונות וגישות  , עם אביזרים

לומדות התלמידות את מרכיבי השפה  , שונות

.  הכוריאוגרפית ואת היבטי המופע



יישומי אנטומיה למחול

הכרת  , הבנת התאמת הגוף לתנועה ומאמץ•

נשימה ועצבים  , לב, שרירים, שלד: מערכות הגוף

.ואופן תפקודם בהקשר לעבודת הגוף במחול



פילאטיס

שיטה  , בתחילת המאה הקודמתפילאטיסוזף 'שיטת עבודה שפיתח ג: פילאטיס•

חיזוק , המאפשרת לעבוד על איברים מסוימים תוך שליטה וייצוב של מרכז הגוף

שיטה זו אומצה על ידי רקדנים  . שרירי הליבה והגדלת טווחי תנועה במפרקים

רבים משום שהיא עובדת בדומה לבלט הקלאסי ומפתחת את אותם שרירים  
.גמישות וחוזק, טוב יותרבלאנסשזקוקים הרקדנים בכדי ליצור 



כיתת רסיטל

,  את כיתת הרסיטל( בסוף היום)שנתיים הוספנו למערכת השעות לפני 

.  מצטיינותשעור שבועי לתלמידות 

,   Hortonבסגנון , עומר-י המורה אילנה שטאייר "מועבר עהשיעור 

את התלמידות  שיישמשבמהלך השעורים יילמד קטע רפרטואר 

. וכן כקטע קבוצתי נבחר בערב המגמה' יבבבחינת הרסיטל בכיתה 
.השיעור הינו בהשתתפות תשלומי הורים



מוסיקה למחול

תכנית המוסיקה למחול מכוונת להפגיש את  

התלמידות עם מושגי יסוד ומרכיבים בתחום  

המוסיקה המערבית ועם רפרטואר מוסיקלי  

מושגים  : התכנית בנויה משני חלקים. היסטורי

והיבטים  , ומרכיבים במוסיקה וזיקתם למחול
.  תיאורטיים בתולדות המוסיקה וזיקתם למחול



תולדות המחול

תכנית הלימודים בתולדות המחול עוסקת בסקירה  

התכנית מאפשרת . היסטורית של המחול במערב

התבוננות מושכלת וביקורתית במחול כמשקף  

תרבותיים ואמנותיים של , היבטים חברתיים

התכנית מציגה היבטים  . התקופות השונות

חברתיים  , פילוסופיים, אסתטיים, היסטוריים

ואנתרופולוגים בחקר והבנת יצירות מחול  

והתפתחותן באמצעות צפייה וניתוח יצירות מחול 
בוידיאו וקריאת טקסטים



העשרה

.ל"צפייה במופעי מחול מהארץ ומחו•

.סדנאות של מורים אורחים וכוריאוגרפים עכשוויים•

.השתתפות בכנסי מחול ארציים•



תכנית הלימודים

'יבכיתה 'כיתה יא'כיתה י

קלאסיש"ש4קלאסיש"ש4קלאסיש"ש4

מודרניש"ש4מודרניש"ש4מודרניש"ש4

כוריאוגרפיהש"ש4כוריאוגרפיהש"ש2כוריאוגרפיהש"ש2

תולדות המחולש"ש2תולדות המחולש"ש2תולדות המחולש"ש2

אנטומיה יישומית  ש"ש1

למחול

מוסיקה למחולש"ש1



מבחני בגרות ויחידות לימוד  

בגרותכיתהיחידות לימודמקצוע

יישומי אנטומיה  

למחול

'י-בגרות ב'כיתה יל"יח1/2

'א'י-בגרות ב'כיתה יאל"יח1/2מוסיקה למחול

'יב-בגרות ב'יב-'יל"יח2תולדות המחול

בלט קלאסי ומחול  

מודרני

'יב-בגרות ב'יב-'יל"יח1

'יב-בגרות ב'יב-'יל"יח1כוריאוגרפיה



תנאי קבלה ותשלום

:תנאי קבלה

.שנים4רקע בבלט קלאסי ובמחול מודרני של לפחות 

מחול מודרני ויצירה, מבחני קבלה בבלט קלאסי

('נערכות בתחילת כיתה י)בדיקות רפואיות 

ההשתתפות במגמה כרוכה בתשלום* 


