
נעמי בהט-רצון 

מטרות ומגמות בחינוך לתנועה ומחול  

והשתקפותן בדרכי הכשרת מורים למחול ותנועה במכללת סמינר הקיבוצים  

!תקציר הרצאה ביום-העיון ע"ש יהודית בינטר בכנס העשור למסלול למורים למחול ולתנועה 27.2.1988 
המסלול להכשרת מורים למחול ותנועה בסמינר הקיבוצים הוקם כדי לתת תשובה לצורך שהתעורר במערכת 

החינוך ביוזמתם של מורים למחול ולתנועה וכתשובה למועמדים אשר חיפשו מסגרת הכשרתית ההולמת את 

השקפתם החינוכית. מטרות המסלול ומערכת הלימודים נקבעו על סמך ההשקפה והניסיון שנצבר במסגרות 

ניסיונות שנעשו קודם לכן בסמינר הקיבוצים.  

ההיבט החינוכי-יצירתי, לימודי מדעי האדם, מדעי החינוך, העשרה בשטחי אמנות שונים והעמקה בלימודים 

עיוניים של התנועה והמחול, נעשו כחלק אינטגרלי עם ההתנסות בטכניקות של תנועה ומחול. התוכניות פותחו 

והשתנו לפי הצרכים במערכת, צמיחתן של מגמות מחול, ופיתוח תוכניות של מחול לכול. דרכי ההכשרה 

!המקצועית שוכללו והלימודים העיוניים פותחו והועמקו בהתאם למסגרת האקדמית.  
מטרות המסלול להכשרת מורים למחול ותנועה במכללת סמינר הקיבוצים  

מטרה ראשונה – חנוך לנער על פי דרכו, צרכים אישיים מול רמת הישגים אתגרית אך ניתנת להשגה:  השקפה 

הוליסטית בחינוך לתנועה, ביסוס מודעות לצרכים האישיים, ליכולת האישית, למסגרת הזמן ולצרכי המקצוע. 

!שיכלול היכולת כאתגר תמידי. 
מטרה שנייה – הוראת המקצוע על בסיס מדעי האדם:  תורת התנועה, אנטומיה פונקציונלית, פיזיולוגיה כללית, 

פיזיולוגיה של המאמץ ותורת הבריאות כבסיס לעיסוק במחול. חיזוק הרלוונטיות ויצירת כללי התנהגות במניעת 

!פגיעות גופניות. דרכי יישומם של עקרונות התנהגות תנועתית נכונה בהוראת מחול ותנועה. 
מטרה שלישית – הכשרת מחנכים לתנועה ולמחול לכול: הכשרת אנשים מעורבים בחברה הישראלית, המסוגלים 

לחנך למחול ולתנועה, באמצעות מחול ותנועה, בכל מסגרת חברתית-חינוכית ולא לאליטות מעוניינות בלבד. 

עיסוק במחול כשפת ביטוי אישית וכשפת תנועה מאחדת חברת אנשים. שכלול הכלים של אדם יוצר באשר הוא, 

!והעשרת החניך כבן תרבות. 
מטרה רביעית – שאיפה למצוינות מקצועית ואישית: הנחת יסודות להכשרה מקצועית למחול לבמה, ביסוס 

!שאיפה להתפתחות מקצועית ואישית, ויצירת אוירה מאתגרת תוך היענות לצרכיו של כל פרט ופרט. 
מטרה חמישית – הנחת בסיס אקדמי להוראה ולמחקר: הצבת דרישות אקדמיות בצד דרישות מקצועיות 

וחינוכיות מבחינת הידע הנדרש, דרכי ההוראה והתנסות ראשונית בעבודת מחקר. פיתוח יכולת אישית מבחינה 

!עיונית, אקדמית ותרומה אישית המבוסס על מידע שנצבר והתנסות מעשית. 
מטרה שישית – יצירת אקלים פלורליסטי-הומניסטי בחינוך, בהוראה ובמחקר מחול בישראל: דרכי ההוראה 

משקפות השקפת חיים. חיפוש המשותף והמייחד, הקניית ידע, פיתוח יצירתי וצבירת ניסיון אישי תוך לימוד 

!והתנסות באמנות המחול. המחול כמשקף פסיפס חברתי ותרבותי לגווניו בחברה האנושית ובישראל. 


