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נוהל קבלה למסלול מורים בפועל ולרקדנים בפועל
לתעודת הוראה למחול ותנועה ולתואר ראשון
בית הספר לאמנויות המחול של סמינר הקיבוצים – שנה"ל תשע"ו
מבוא
מסלול הלימודים המקוצר לתעודת הוראה למחול ותנועה ולתואר ראשון מאפשר הכרה בידע ובניסיון
המקצועי של אנשי מחול – מורים בפועל ,רקדנים בפועל .תכנית הלימודים במסלול זה היא בת עד  61ש"ש
(ראו מתווה מצורף) .התוכנית בעיקרה משותפת ואחידה למורים בפועל ולרקדנים בפועל ,ונועדה ליצור
תשתית של השכלה והתנסות רלבנטיים אצל כל המיועדים לקחת בה חלק.
ההבדלים בין הקבוצות באים לביטוי (א) בתנאי הקבלה בהיבט של גיל המועמדים ו (ב) בהיקף הדרישה
להתנסות בהוראה במהלך הלימודים ,שתהיה מקיפה יותר לגבי מי שהם חסרי ניסיון הוראתי מספק.

תנאי הקבלה – אוכלוסיית "מורים בפועל"
 .1גיל המועמד 1חייב להיות  26ומעלה ועד גיל  45בהתאם להנחיות משרד החינוך
 .2המועמד 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  5ש"ש לפחות במהלך כל תקופת לימודיו במכללה .המועמד חייב
להציג אישורים רשמיים בעניין זה.
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תנאי הקבלה – אוכלוסיית "רקדנים בפועל" ובוגרי תואר אקדמי במחול
 .1גיל המועמד 4חייב להיות  25ומעלה ועד גיל 45
 .2המועמד חייב להציג אישורים רשמיים 6על היותו בעל ניסיון מוכח של שלוש שנות ותק לפחות כרקדן
בלהקה רפרטוארית ו/או בוגר בית-ספר מוכר להכשרת רקדנים מתוך רשימה של בתי-ספר מוכרים
לרקדנים מקצועיים (ראו נספח) ,על פי החלטת בית הספר לאומנויות המחול.
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המשך תנאי קבלה – משותף ואחיד לכולם
 .4המועמד חייב להציג תעודת בגרות מלאה .מועמד שאין לו תעודת בגרות וגילו מעל  30יידרש בקורסי
השלמה על פי נהלי המכללה.
 .5המועמד חייב להציג תיק עבודות (פורט-פוליו) במעמד הריאיון האישי ,הכולל:
 אישורים רשמיים על ותק בהוראה /היותו רקדן בלהקה /בוגר בי"ס לרקדנים
 אישורים רשמיים מכל מקומות העבודה על הוראה בפועל של מחול ו/או תנועה
 שלושה מכתבי המלצה חתומים
 אישורים על השתתפות במופעים כרקדן או ככוריאוגרף (צילום ולא מקור)
 תעודות מקצועיות אחרות – אם יש (צילום ולא מקור)

 1המונח "מועמד" מתייחס לשני המינים
 2ניתן לקבל מועמדים מעל גיל  ,45בתנאי שעמדו בפני ועדת חריגים ,אשר אישרה את קבלתם למסלול.
 3אישור רשמי חתום ,המוצג על דף רשמי של המוסד
 4המונח "מועמד" מתייחס לשני המינים
 5ניתן לקבל מועמדים מעל גיל  ,45בתנאי שעמדו בפני ועדת חריגים ,אשר אישרה את קבלתם למסלול.
 6אישור רשמי חתום ,המוצג על דף רשמי של המוסד
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תהליך הקבלה
תהליך הקבלה למסלול מורים בפועל בביה"ס לאמנויות המחול כולל ארבעה שלבים:
א .רישום

ג .ראיון אישי

ב .ראיון קבוצתי ומבחן מעשי (אודישן)

ד .החלטת ועדת קבלה

פירוט התהליך
רישום :באחריות המועמד לוודא כי הינו עומד בתנאי הקבלה כפי שהוגדרו לעיל .תשלום דמי
א.
רישום והצגת טופס רישום וקורות חיים עם תמונת פספורט ייעשו במנהל לומדים של המכללה .השלמת
ערכת רישום כפי שנדרש על ידי מנהל לומדים ומפורט בידיעון לנרשם .תשלום דמי רישום ייעשה דרך אתר
סמינר הקיבוצים בכתובת.www.smkb.ac.il :
תהליך הרישום ועמידה בתנאי הקבלה הוא תנאי מקדים והכרחי להמשך תהליך הקבלה.

ריאיון קבוצתי ומבחן קבלה מעשי (אודישן)

ב.
הודעה על מועד הריאיון הקבוצתי והמבחן המעשי תגיע ממנהל לומדים או ממזכירות ביה"ס למחול.
על המועמד להביא עמו את טפסי הרישום או השלמות נדרשות.
הריאיון הקבוצתי כולל הכרות של המועמדים עם הצוות הפדגוגי של המסלול וסקירה של תכנית הלימודים
במסלול מורים בפועל-רקדנים בפועל.
באודישן:
מועמד כ"מורה בפועל" – יציג בפני שאר המועמדים יחידת הוראה בתחום המחול והתנועה שמשכה 10
דקות .תכני היחידה לבחירת המועמד (טכניקה ,אימפרוביזציה ,רפרטואר וכיו"ב).
מועמד כ"רקדן בפועל" – יציג פרזנטציה/הרצאה קצרה בהקשר לידע או לניסיון אישי בתחום המחול.
הפרזנטציה תלווה בהדגמות תנועתיות בביצוע המועמד ומשכה כ 6-10 -דקות.
על כל המועמדים לשמש כלומדים/צופים ולהגיע בלבוש הולם לשיעור תנועה .המשך הכולל של האודישן
כשעתיים וחצי.

ג.

ריאיון אישי

מועמדים שיעברו את האודישן יוזמנו לריאיון אישי שיתקיים עם צוות ההדרכה הפדגוגי של מסלול "מורים
בפועל" .במעמד הריאיון האישי יגיש המועמד את תיק הפורט-פוליו כולל כל המסמכים הנדרשים וימלא
טופס 'שאלון למועמד'.
לתשומת לב המועמדים :תיק הפורט פוליו יישאר בידי מזכירות ביה"ס לאמנויות המחול .לפיכך ,על
המועמד להגיש העתקים בלבד ולא טפסי מקור.

ד.

החלטת ועדת הקבלה

תשובה רשמית תשלח למועמד על ידי מנהל הלומדים של מכללת סמינר הקיבוצים,
 .minhals@smkb.ac.ilיובהר ,כי החלטת ועדת הקבלה הינה סופית ואינן חייבות בהסבר מנומק.
מועמדים שיתקבלו חייבים לסיים את סדרי ההרשמה ותשלום מקדמת שכר הלימוד על מנת שיוכלו להסדיר
את מערכת שעות הלימוד.

בכבוד רב,
ד"ר שלומית עופר ,ראש ביה"ס לאמנויות המחול
הצוות הפדגוגי-מנהלי של מסלול מורים בפועל
הפקולטה לאמנויות ,סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך טכנולוגיה ולאמנויות
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