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נוהל קבלה למסלול מורים בפועל למחול ותנועה
בית הספר לאמנויות המחול של סמינר הקיבוצים – שנה"ל תשע"ד
תנאי הקבלה:
 .1גיל המועמד חייב להיות  72ומעלה ועד גיל  54בהתאם להנחיות משרד החינוך.
 .7המועמד חייב להציג אישורים רשמיים 3על היותו בעל ניסיון מוכח של חמש שנות ותק לפחות
בהוראת מחול ו/או תנועה.
 .3המועמד חייב ללמד מחול בהיקף של שליש משרה לפחות במהלך כל תקופת לימודיו במכללה
(בין  8ל 11 -ש"ש ,על-פי גיל הלומדים) .המועמד חייב להציג אישורים רשמיים בעניין זה.
 .5המועמד חייב בניסיון מעשי מוכח בביצוע מחול כתלמיד למחול ,ורצוי גם כרקדן ו/או כיוצר
מחול .יש לצרף תיעוד מצולם לתיק פורט-פוליו.
 .4המועמד חייב להציג תעודת בגרות מלאה.
 .6מועמד שאין לו תעודת בגרות וגילו מעל  31יידרש בקורסי השלמה על פי נהלי המכללה.
 .2המועמד חייב להציג תיק עבודות (פורט-פוליו) במעמד הריאיון האישי ,הכולל:
 תעודת בגרות מלאה
 קורות חיים ( 3עותקים)
 אישורים רשמיים כאמור בסעיף  7לעיל
 אישורים רשמיים כאמור בסעיף  3לעיל
 אישורים רשמיים מכל מקומות העבודה על הוראה בפועל של מחול ו/או תנועה
 שלושה מכתבי המלצה חתומים
 אישורים על השתתפות במופעים כרקדן או ככוריאוגרף
 תעודות מקצועיות אחרות – אם יש
 קטעי וידאו מצולמים ,כמפורט :צילום וידאו של הוראת מחול על-ידי המועמד במשך  4דק'.
במידה שיש ,ניתן ומומלץ להציג צילום וידאו של יצירות כוריאוגרפיה של המועמד ו/או של
השתתפות המועמד כרקדן מבצע במופעים.
' שאלון למועמד' (טופס מלא)
 אישורים רפואיים עדכניים לצורך השתתפות בשיעורי החובה המעשיים
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תהליך הקבלה:
תהליך הקבלה למסלול מורים בפועל בביה"ס לאמנויות המחול כולל:
א.

רישום :תשלום דמי רישום והצגת טופס רישום במנהל לומדים של המכללה

ב.

הגשת מועמדות :פנייה של המועמד והגשת מועמדות למזכירות ביה"ס לאמנויות המחול

ג.

ריאיון אישי

ד.

ריאיון קבוצתי

ה.

מבחן קבלה מעשי בהוראת מחול ותנועה

ו.

החלטת וועדת הקבלה

1

המונח "מועמד" מתייחס לשני המינים
2
ניתן לקבל מועמדים מעל גיל  ,54בתנאי שעמדו בפני ועדת חריגים ,אשר אישרה את קבלתם למסלול.
 3אישור רשמי חתום ,המוצג על דף רשמי של המוסד
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פירוט התהליך:
א.

רישום :תשלום דמי רישום ייעשה דרך אתר סמינר הקיבוצים ,בכתובת.www.smkb.ac.il :
הצגת טופס רישום יש לשלוח במייל למנהל לומדים ,לכתובת:
.minhallom_skb@smkb.ac.il
 תהליך הרישום הוא תנאי מקדים והכרחי להמשך תהליך הקבלה.

ב.

הגשת מועמדות:
 המועמד יפנה לשם הגשת מועמדותו אל מזכירות ביה"ס לאמנויות המחול ,לכתובת:
.dance_skb@smkb.ac.il
 מזכירות ביה"ס תעביר את הפנייה אל רכזת המועמדים ,אשר תיצור קשר עם המועמד
באמצעות מייל ,ותנהל את המשך תהליך הקבלה.
 עם פניית המועמד לרכזת המועמדים ,המועמד יתבקש לדווח בכתב באמצעות המייל כי
הוא עומד בתנאי הקבלה הפורמליים המוזכרים לעיל.
 במידה שהמועמד עומד בקריטריונים לקבלה למסלול ,הוא ישלח מסמך קורות חיים ואת
מספרי הטלפון ליצירת קשר במייל למזכירות ביה"ס ולרכזת המועמדים.
 המועמד יקבל באמצעות המייל 'שאלון למועמד' אותו יתבקש למלא בכתב ולהביא עמו
לריאיון האישי.
 על המועמד לאשר במייל את קבלת החומר.
 בהמשך ,יוזמן המועמד ע"י רכזת המועמדים לשני מפגשים :מפגש אחד הכולל ריאיון אישי,
ומפגש נוסף הכולל הן מבחן קבלה מעשי בהוראת מחול ותנועה והן ראיון קבוצתי (סדר
המפגשים יכול להשתנות).
 יובהר כי ,מועמד שאינו עומד בתנאי הקבלה ,לא יוכל להמשיך בתהליך המפורט להלן,
ולא יוזמן למפגשים לעיל.

ג.

ריאיון אישי :הריאיון האישי יתקיים עם צוות ההדרכה הפדגוגי של מסלול "מורים בפועל" ,חברי
וועדת הקבלה .במעמד הריאיון האישי יגיש המועמד את הטופס 'שאלון למועמד' ,לאחר שמולא
על ידו ,ותיק פורט-פוליו מלא ,כולל כל המסמכים הדרושים.
 לתשומת לב :התיק יישאר בידי מזכירות ביה"ס לאמנויות המחול; לפיכך ,על המועמד
לדאוג כי יישארו בידיו עותקים של כל המסמכים ,כולל עותק תעודת הבגרות).

ד.

ריאיון קבוצתי :יתקיים בשיתוף כל המועמדים ,במעמד הצוות הפדגוגי של מסלול מורים
בפועל ,ראש ביה"ס לאמנויות המחול של סמינר הקיבוצים ,ראש מנהל לומדים של סמינר
הקיבוצים ,ובמקרים מסוימים תשתתף המפקחת על המחול במשרד החינוך .הריאיון כולל
היכרות בין המועמדים ,היכרות עם ועדת הקבלה ,הצגת תכנית הלימודים ,הנהלים הכלליים
במסלול מורים בפועל ובמכללת סמינר הקיבוצים.
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ה.

מבחן קבלה מעשי בהוראת מחול ותנועה
 תוכן המבחן המעשי הוא יחידת הוראה של מחול ותנועה ,שמשכה  01דקות .יחידת
ההוראה יכולה לכלול רצף של תרגילי טכניקה ,משפטי תנועה ,קומבינציה ,אימפרוביזציה
וכיו"ב ,ובלבד שיעמדו שיקולים פדגוגיים ומקצועיים בבסיס יחידת ההוראה.
 קבוצת המועמדים תהווה את כיתת הלומדים עבור כל מועמד; לפיכך ,על המועמד להתאים
את יחידת ההוראה לקהל יעד זה :קבוצת בוגרים מעורבת מבחינת ידע ,יכולת ,סוגת
המחול והגיל.
 על כל המועמדים להגיע בלבוש הולם למעמד זה.
 המבחן יתקיים במעמד הצוות הפדגוגי של מסלול מורים בפועל ,ראש ביה"ס לאמנויות
המחול של סמינר הקיבוצים ,ומרצים מצוות ההוראה של המסלול.
 המבחן יכלול כ 14 -מועמדים ,כך שמשכו הכולל יהיה כשעתיים וחצי.
 על המועמד להציג ביצוע הוראה וביצוע מחול ברמה הנדרשת ע"פ הסטנדרטים המקצועיים
של ביה"ס לאמנויות המחול ,ועל פי שיקול דעתה של ועדת הקבלה.

ו.

החלטת ועדת הקבלה:
 כחלק מסכם של תהליך הקבלה תתכנס ועדת קבלה ,הכוללת את ראש ביה"ס לאמנויות
המחול של סמינר הקיבוצים ,המדריכות הפדגוגיות ,צוות פדגוגי של מסלול מורים בפועל,
ומפמ"ר מחול מטעם משרד החינוך.
 החלטת הוועדה תישלח למועמד במכתב רשמי על-ידי מנהל לומדים של סמינר הקיבוצים
באמצעות דואר ישראל.
4
 תשובה עם החלטת ועדת הקבלה באשר לקבלה או לדחייה של מועמדותם תישלח לכל
המועמדים.
 מועמדים שהתקבלו יפנו לאחר קבלת תשובה רשמית אל מנהל לומדים של סמינר
הקיבוצים לשם הסדרת ההרשמה ולשם תשלום מקדמה לשכר הלימוד .זאת בכתובת
המייל.minhals@smkb.ac.il :
 יובהר ,כי החלטת ועדת הקבלה הינה סופית.

בכבוד רב,

שרון רשף ארמוני ,ראש ביה"ס לאמנויות המחול
הצוות הפדגוגי-מנהלי של מסלול מורים בפועל
הפקולטה לאמנויות ,סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך טכנולוגיה ולאמנויות

עודכן :אוגוסט 3102
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תשובה חיובית תישלח בצירוף ערכת הרשמה.
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