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 מפגשים   12|  ש"ל 60 היקף תכנית הלימוד:

   :בקורס )ימי חמישי(  מועדי המפגשים

 4.11.2021 – 1מפגש 

 11.11.2021 – 2מפגש 

 )זום(  18.11.2021 – 3מפגש 

 25.11.2021 – 4מפגש 

 )זום(  2.12.2021 – 5מפגש 

 9.12.2021 – 6מפגש 

 )זום(  16.12.2021 – 7מפגש 

 )זום(  23.12.2021 - 8מפגש 

   30.12.2021 - 9מפגש 

 )זום(  6.1.2022  – 10מפגש 

 13.1.2022  - 11מפגש 

 20.1.2022  – 12מפגש 

 

 : הקורס מטרות

 הכשרת מדריכים למחול עממי לילדים •
 הקניית ערכי שירה, תנועה ותרבות ישראלית •
 הדגשת דרכי הוראה במחול ובתנועה מותאמות להתפתחות הילדים וליכולתם בגילאים השונים )פיזי, קוגניטיבי, מוטורי( •
 הקניית כלים למדריך/מורה להנחיית קבוצות ילדים בהיקפים שונים  •
 הפקת טובה ונכונה של טקס/מופע בית ספריהקניית כלים ל •

 : בקורס נושאי הלימוד

| התאמת הריקודים לקבוצת  ושורות( מותאמי גיל ושכבות לימוד , זוגותמעגליםב עם ריקודיברפרטואר  )תורת הדרכה  ✓
 | רקע כללי בריקודי עם  ריקודי חיקוי והעתקה|  | בניית מערך ריקודים שנתי בניית מערכי שיעורגילאים  | 

 , טכניקות לחימום הגוף שיפור התנועה והיציבותהתמצאות במרחב,  – תנועה וטכניקה ✓
 גוף בעבודה עם ריקודעבודה עם אביזרים ושימוש ב – תיגוף גוף ✓
 עריכה מוסיקלית מבנה מוסיקלי | מושגי יסוד במוסיקה |  - מוסיקה ומקצבים ✓
 המשלבת מחול ישראלי ואירובי שיטת מחול חדשנית  - יהביט ✓
 | משמעות חינוכית  | בחירת מוסיקה לאירוע החיבור בין הזמר העברי לריקוד – ר עבריזמ ✓
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 מהות החגים ושילובם בתוכנית הלימוד  – חגים ואירועים, ריקודי חג ✓
 העמדת ריקודים לאירוע/מופע מתוך תכנית הלימוד  ✓
 מקצועיות רקע להפעלת להקות בית ספריות  ✓
 בין דורית  הרקדה/הפעלה להורים וילדים ✓
 ריקודים לאוכלוסיות עם מוגבלויות  ✓
 , הנהגה מעצימה, הסרת התנגדויות העצמת הביטחון העצמי, תקשורת חיובית, זיהוי קשים – פסיכולוגיית ילדים ✓
 , תהליך ההפקה מופע/תכנון אירוע – פרסום, שיווק והפקת אירוע ✓
 רקע נדרש במערכת הגברה, תוכנת מחשב ייעודית לצרכי הפעלה  - ידע טכני ✓

 והשתתפות:  טלות ומבחניםמ
 הרכב הציון הסופי בקורס: 

 . מציון הקורס הסופי 50%-משקלו כ –מבחן מסכם )עיוני+מעשי(  ךבסיומו של הקורס ייער
 מציון הקורס הסופי.  25%-משקלם כ –במהלך הקורס ייתנו מספר מטלות בית 

 מהציון הקורס הסופי.  25%-משקלה כ –במהלך הקורס תימדד השתתפות פעילה של התלמיד 
 בכפוף לתקנון הלימודים|  ומעלה 'נק 60*ציון עובר למבחן/מטלה הינו 

 
 נוכחות: 

 גמר.תעודת ממפגשי הקורס כתנאי לקבלת  20%כל תלמיד ראשי להיעדר עד 

 

 בהצלחה! 


