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 פ"אשנה"ל תש                                 

 

  מקוצר )עפ"י נהלי המל"ג(מסלול קבלה לנוהל 

 ולתואר ראשון  למחול ותנועהלתעודת הוראה 
 

  סמינר  הקיבוציםמנויות המחול של לא פרהסת בי
 

 מבוא

ולתואר ראשון מאפשר הכרה בידע ובניסיון  למחול ותנועהמסלול הלימודים המקוצר לתעודת הוראה 

למורים בפועל  משותפת ואחידהבעיקרה התוכנית . בפועלרקדנים , בפועלמורים  – המקצועי של אנשי מחול

 . לקחת בה חלק יםהמיועד כלונועדה ליצור תשתית של השכלה והתנסות רלבנטיים אצל  ,לרקדנים בפועלו

 
 

  תנאי הקבלה

   .ומעלה 52חייב להיות  1גיל המועמד .1

כרקדן שנות ותק לפחות  שלושבעל ניסיון מוכח של  והיות לע 2רשמיים להציג אישוריםהמועמד חייב  .2

מוכרים  ספר-ספר מוכר להכשרת רקדנים מתוך רשימה של בתי-בלהקה רפרטוארית ו/או בוגר בית

 על פי החלטת בית הספר לאומנויות המחול.  ,)ראו נספח( לרקדנים מקצועיים

תקופת לימודיו  כללפחות במהלך  ש"ש 6בהיקף של  לעסוק באופן פעיל במחול המועמד חייב  .3

 . המועמד חייב להציג אישורים רשמיים בעניין זה.במכללה

 
 

 לכולםמשותף ואחיד  –המשך תנאי קבלה 

יידרש בקורסי  30בגרות וגילו מעל תעודת מועמד שאין לו  .המועמד חייב להציג תעודת בגרות מלאה .1

 המכללה. יהשלמה על פי נהל

 , הכולל: במעמד הריאיון האישיפוליו( -המועמד חייב להציג תיק עבודות )פורט .2

 היותו רקדן בלהקה/ בוגר בי"ס לרקדנים /על ותק בהוראהרשמיים  אישורים 

 תנועהאו /מכל מקומות העבודה על הוראה בפועל של מחול ו רשמיים אישורים 

  חתומים מכתבי המלצהשלושה 

 צילום ולא מקור( ףאו ככוריאוגר אישורים על השתתפות במופעים כרקדן( 

  צילום ולא מקור( אם יש –תעודות מקצועיות אחרות( 

 

 תהליך הקבלה

 ארבעה שלבים: כוללתהליך הקבלה למסלול מורים בפועל בביה"ס לאמנויות המחול 

 רישום .א

 ראיון קבוצתי ומבחן מעשי )אודישן( .ב

 ג. ראיון אישי 

 ד. החלטת ועדת קבלה

 

 
 
 
 
 
 

                                                
 המונח "מועמד" מתייחס לשני המינים  1
  אישור רשמי חתום, המוצג על דף רשמי של המוסד  2



 

2  

 

 

 סמינר הקיבוצים
 המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות

 בית הספר לאמנויות המחול

Kibbutzim College of Education 
Technology and the Arts 
The School for the Arts of Dance 

 

 החלטת ועדת הקבלה

, סמינר הקיבוציםמכללת לומדים של המנהל על ידי למועמד תשלח תשובה רשמית 

minhals@smkb.ac.il.  ואינן חייבות בהסבר מנומק החלטת ועדת הקבלה הינה סופיתיובהר, כי.  

 על מנת שיוכלו להסדיר הלימוד שכרת מקדמתשלום והרשמה הלסיים את סדרי  חייביםמועמדים שיתקבלו 

 .הלימוד מערכת שעות את

 

 בכבוד רב,
 

 ראש ביה"ס לאמנויות המחול, ד"ר שלומית עופר

 מסלול מורים בפועלמנהלי של -הצוות הפדגוגי

     נולוגיה ולאמנויותטכ המכללה לחינוך –סמינר הקיבוצים הפקולטה לאמנויות, 
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