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 ב' אייר תשע"ו

 15409270מס' סימוכין: 

 לכבוד

 כוללים בחינוך העל יסודי מפקחים

 מחוזותעל יסודי במפקחי ה

 בתי ספר העל יסודימנהלי 

 

 שלום רב,

 

 בחטיבה העליונה מסלולי לימוד באמנויותחדש ומעודכן של  תקצוב הנדון:

 ,את לימודי האמנויות בחטיבה העליונה ולעודד להעמיק, החליט משרד החינוך להרחיב, 21-לאור אתגרי המאה ה

 מתוך הכרה בתרומתן הייחודית ליחיד, לחברה ולתרבות. 

  .ב לימודי האמנויות בחטיבה העליונהיחולו שינויים בתקצושנת הלימודים תשע"ז הריני שמח לבשר כי החל מ

 יתבסס על שני מודלים: החדש התקצוב

  – 1מספר מודל 

 מגמות חדשות כדלקמן: 3-נותי לאממדעי/עיוני 

 4013מגמה  –אמנות חזותית 

 4014מגמה   -אמנות הקולנוע

 .4015מגמה  –אמנות התיאטרון 

 ש"ש לתלמיד( 1.45היקף של ב ו מגמות אלוש"ש לתלמיד )עד כה תוקצב 1.51היקף של קצבו בוית מגמות אלו

 .בשנת הלימודים הבאה 'החל מכיתה י

  – 2מספר מודל 

 יקראו מעתה אמנות המוסיקה והמחול.  4012 -ו 4011הקיימות, המגמות 

 ש"ש לתלמיד( 1.73היקף של ב מגמות אלו ו)עד כה תוקצב ש"ש לתלמיד 1.79היקף של יתוקצבו ב מגמות אלו

 לכל השכבות.אחיד ב באופן "י – 'לשכבות י

אשר נקבעו לכל אחד  ,קריטריוניםתוכן והנוגעות לאמות מידה  מבוססת עלההבחנה בין שני המודלים 

  מהמודלים:

 התיאורטי והמעשי בלימודי האמנויות.הידע  הרחבה והעמקת - 1מודל 
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 .  1בנוסף על הנלמד במודל  ,הכשרה לימודית מעשית - 2מודל 

ישלחו למגמות על ידי אגף אמנויות  בבתי הספר לפתיחת מגמות חדשות הנחיותו תקןה ,מידהההנחיות, אמות ה

 .לאגף אמנויות במזכירות הפדגוגיתלפרטים נוספים, יש לפנות  וונטיים.והמפמ"רים הרל

את תחומי האמנויות במגזרים  עגל הלומדיםפריצת דרך חשובה שעשויה לתרום לגידול במ בבשורה זואני רואה 

החברה תרום לקידום לו ,עמיק את הלמידה הערכית והמשמעותיתלהקדם והשונים. בדרך זו יעלה בידינו ל

 בישראל. והתרבות

 
 

 בברכה,

 

 אריאל לוי

 סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 העתק:

 רות הפדגוגיתיו"ר המזכיד"ר משה וינשטוק, 

 מר משה שגיא, סמנכ"ל ומנהל המינהל לכלכלה ותקציבים 

 מזכירות הפדגוגית ומנהלת אגף א' לפיתוח פדגוגידליה פניג, סגנית יו"ר הגב' 

 מנהלי מחוזות

 גב' דסי בארי, מנהלת אגף א' חינוך על יסודי, המינהל הפדגוגי

 , המינהל הפדגוגימנהל אגף א' אמח"י, מזרחי מנחםמר 

 המזכירות הפדגוגיתנורית רון רונקין, מנהלת אגף אומנויות ומפמ"ר מחול, ד"ר 

 תחום דעת תקשורת וקולנוע, המזכירות הפדגוגית תמנהלדורית באלין, 

 מפמ"ר מוסיקה, המזכירות הפדגוגית-מנהל תחום דעת, בצלאל קופרוסר

 תחום דעת הוראת האומנות, המזכירות הפדגוגית תמנהלסיגל ברקאי, 

 הוראת התיאטרון, המזכירות הפדגוגיתמנהל תחום דעת אפי וישניצקי לוי, 

 מינהל כלכלה ותקציבים, כלכלה וסטטיסטיקה מידעמנהלת תחום גב' אפרת קמחי, 
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