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תנועה ושיר לגיל הצעיר
הכינוס הי"ג "תנועה ושיר לגיל הצעיר "2016 ,מציין את השנה השמונה-עשרה לקיומו .בכינוס זה נתמקד בשני כיוונים מרכזיים :האחד ,לאן
מוביל דו-השיח בין התנועה לבין המוזיקה ,מן השנים המסכמות את המאה העשרים ועד לעשור השני של המאה העשרים ואחת ,והכיוון
השני הוא המבט להתייחסותם של עולם התנועה ושל עולם המוזיקה אל ליקויי הלמידה ,אל קשב וקצב ואל האוטיזם.
מומחים לחינוך המכשירים אקדמאים לחינוך מוזיקלי או לחינוך גופני מגלים נהירה אל רכישת תעודות אינסטנט להדרכה משולבת של
שני התחומים .נשאלת השאלה :האם זוהי בבואה המעידה על הפיכתנו לאומה המשפרת את תרבותה המוזיקלית? האם ילדינו התאהבו,
לפתע ,בספורט העממי והתחרותי? האם עלתה רמת ההוראה של תלמידי-האינסטנט ומלמדי-האינסטנט? או שמא רמת השיווק
האישי נפוצה יותר מבעבר .כפי הנראה ,יש פנים לכאן ולכאן .מחד ,החדשות הטובות הן שמערכות החינוך הפורמליות והלא-פורמליות
מהדקות את הדרישה לקיים את חוזרי המנכ"ל ,המחייבים להעסיק רק בעלי הסמכה ממוסדות ההוראה הממלכתיים .לפיכך מתרחבת
התופעה ש"אבירי" ההשתלמויות הפופוליסטיות לומדים לקראת קבלת גושפנקה אקדמית .לאחר שנים של היעדרות נבחר מפקח
חדש לפקח על החינוך המוזיקלי באגף לחינוך קדם-יסודי .החינוך הגופני נוסק בפריסת השתלמויות לגננות בגני הילדים .מאידך ,החדשות
הטובות פחות הן שגלי הנוהים אחר תעודות האינסטנט מעידים שיזמים עסקיים ,חסרי השכלה מספקת בהתפתחות הילד ,הופכים
את אהבת המוזיקה והתנועה לקרדום לחפור בו .מוזיקאים מוסמכי חינוך מוזיקלי נודעים באימוניהם רבי-השנים לפיתוח יכולתם ללמד.
מתמחים בהוראת החינוך הגופני לגיל הרך מחויבים בהעמקה מיוחדת כדי ליישם תהליכים אנטומיים ,פיזיולוגיים והכרתיים-רגשיים בגיל
הרך .ככל שגיל הילד רך יותר בשנים ,כן נדרשת התמחות מעמיקה יותר מ 180-שעות (במחיר מופקע) ללא התבוננות בפעוט וללא
הדרכתו בפועל .הייתכן שמחנך יקנה "מערכים מוכנים" לילדים כאשר סטיות התקן בהבדלי ההתפתחות הם הגדולים ביותר בשנות
החיים הראשונות? שאלות אלה מתחדדות בשל תשומת הלב לליקויי למידה ,לבעיות של קשב וקצב ולהתבוננות מקדימה באוטיזם.
כדי לפתוח צוהר ליצירת פתרונות לסוגיות הללו נתברך השנה בלמידה מפי מרצים בכירים בכל התחומים הנזכרים .פרופ' רפאל קרסו,
המוביל/המנהל המדעי של המכללה האקדמית בוינגייט ,יפתח את הכינוס בהרצאתו" :גוף ,נפש וקצב" .ד"ר אורלי יזדי-עוגב תרצה בנושא
ילדים עם צרכים מיוחדים – "אין ילדים בעייתיים – אולי הבעיה היא בוויסות החושי או . “ADHD
נקיים פאנל מומחים אשר יפגשו אתכם ,בשנית ,לאחר שנים רבות ,בהנחיית פרופ' ורוניקה כהן ,מהמכללה האקדמית למוזיקה ולמחול
בירושלים .מומחים המובילים את תחומי התנועה והמוזיקה במוסדות בישראל יפרסו את גישתם.
המדריכות הארציות בתחומי המוזיקה והתנועה ,הגב' יהודית פינקיאל והגב' מיכל טל ,תייצגנה בסדנאותיהן את האגף לחינוך קדם-יסודי
ואת הפיקוח על החינוך הגופני במשרד החינוך .מכללת לוינסקי לחינוך בתל-אביב והאקדמיה למחול ולמוזיקה בירושלים שותפות לכינוס
ומיוצגות על ידי מרציהן בתחומי המוזיקה ,התנועה והמחול.
מומחים בכירים רבים חוזרים עם רעיונות רעננים ועם מרץ מחודש .מרצים בכירים חדשים מצטרפים השנה אל מרצי הכינוס.
מרצים אחדים ,אהודי המשתתפים הקבועים ,ביקשו חופשה מיוחדת.
נודה מראש לכל המרצים על ההשקעה ,על המאמץ המיוחד אשר שכרו הבלעדי הוא האהבה לילדים והרצון העז לתרום לקידום
החינוך המוזיקלי והתנועתי.
המודעות לאיכות הסביבה תודגם בכינוס בהתייחסות אל המחזור כאל "גילוי אוצרן הבלום של תכונות פוטנציאליות ,החבויות במשאבים
המושבים לשימוש" .נתנסה בסדנאות ביישום המחזור לעידוד תנועה ההופכת את הלמידה הספונטנית של התופעות הפיזיקליות לתובנות
המושכלות של הילד.
כינוס בנושאי תנועה ומוזיקה הוא התכנסות חווייתית ,רגשית ,המבוססת על תשתית אינטלקטואלית מדעית .נתחיל את היום בקבלת
פנים "חמה מתוקה/מלוחה" ,בהמשך נתמלא באנרגיות חיוביות ,בשמחה ,בהפתעות משובבות לב ,בחידודים מדעיים לריענון,
להתקדמות אישית ולקידום ילדי ישראל.
כמכללה אקדמית לחינוך אנו מצפים מעצמנו ,ומשתלמינו מצפים מאתנו ,לעורר צורך וצריכה בתנועה ,במוזיקה ובאמנויות לילדים
בעלי תפקוד תקין ולילדים עם צרכים ייחודים .וכן לספק את הצרכים ההתפתחותיים ,התרבותיים והחברתיים/רגשיים של המחנכים
והמטפלים בגיל הרך.
כל אלה ניתנים במוסד יפה נוף ,אסתטי ,המאפשר אווירה מחויכת ופינוק ברמת ארגון גבוהה.
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ועדה מקצועית
ד״ר דן שגיב

– ראש החוג ללימודי התואר הראשון בחינוך מוזיקלי
במכללת לוינסקי לחינוך

עריכת לשון
ניהול אור-קולי

–
–
–
–

תחזוקה

– יגאל ג'ינו

משק ומחסן

– ישראל ביבס

מזכירות ורישום

– שלי אליהו
– לידיה רובינסקי ,קולט גבאי

גרפיקה

– שלי שלום ,רויה בכשי

ביטחון

יהודית ידלין
איציק זיטנפלד
גרשון ולדמן
ד"ר אברהם בן זקן

אנו עושים כל שביכולתנו להצלחה ולשמירה על הרמה המקצועית והארגונית.
בואו להשתתף בחוויה מקצועית מרתקת ,השכילו מן המומחים והתנסו בסדנאות הדגמה.
רכשו אמות מידה לזיהוי חומרי למידה איכותיים רב-שימושיים ורב-תרבותיים.
במסגרת הכינוס יחולק חומר מקצועי.

הירשמו בהקדם! להתראות בוינגייט
ד”ר אילנה רכס
יו”ר הכינוס

תנו

7

יו"ר הכינוס ומנהלת מקצועית
– מנהלת תחום הגיל הצעיר – בתי הספר ללימודי תעודה
ד"ר אילנה רכס
ולהשתלמויות במכללה האקדמית בוינגייט
הוועדה המארגנת
– ראש בתי הספר ללימודי תעודה ולהשתלמויות
יו"ר הוועדה מיכאל אשכנזי
במכללה האקדמית בוינגייט
– סגן ראש בתי הספר ללימודי תעודה ולהשתלמויות
שי יהל
במכללה האקדמית בוינגייט
מנהלת הכינוס
– מנהלת המרכז לספורט שיקומי לנכים
בתשי בן-עוזיאל

יו”ר הכינוס ומנהלת מקצועית
ד”ר אילנה רכס  -מנהלת תחום הגיל הצעיר -
בתי הספר ללימודי תעודה ולהשתלמויות במכללה האקדמית בוינגייט
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לוח זמנים של התכנית

שימו לב ,הכינוס מתחיל בשעה  – 08:45הרצאת המליאה תתחיל בזמן!
שעה

08:45
עד
10:00

נושא

מקרא צבע:
לידה עד שנה

לידה עד 3

 2ומעלה

גן עד כיתה ב

צרכים מיוחדים וספורט טיפולי

כללי

גיל

מורה

ברכות

ד”ר אילנה רכס – יו”ר הכינוס ומנהלת מקצועית.

הרצאה :גוף ,נפש וקצב

פרופ' רפאל קרסו – פרופ' למדעי המוח ומערכת העצבים מהמח' לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן.
מנהל המחלקה הנירולוגית ,ומרפאת הכאב (בדימוס) ,במרכז הרפואי הלל יפה חדרה
החוג המשולב למדעי החברה באוניברסיטת בר-אילן ,מנהל אקדמי ביה"ס מדיווין לרפואה משלימה במכללה
האקדמית בווינגייט.
ד"ר אורלי יזדי-עוגב – מרצה בכירה וראש המגמה לפעילות גופנית מותאמת במכללה האקדמית בוינגייט,
מנהלת המרכז להכשרת מאבחנים ומטפלים בתפקודי למידה ,ויסות חושי ומוטוריקה – בתל-אביב ובחדרה.

אני לא ילד בעייתי – אולי הבעיה היא בוויסות חושי או ADHD

כללי

http://yorly.com ugav@netvision.net.il

10:30
עד
11:30
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מופע של נבחרת “האפרוחים” והאקרובטיקה של מכבי דן.

ד”ר אילנה כץ –  35שנים מכשירה מורים לחינוך הגופני ,מומחית בתחום ההתעמלות.
אייל דולב – מורה לחינוך הגופני ומאמן נבחרת התעמלות.

בוקר אור למוריה-יה
שירים ודקלומים חדשים ,משמחים ומקסימים מסדרת הטלוויזיה מוריה-יה שעלתה בחודש אפריל
 2016בערוצים הופ ולולי .פזמוני הקטעים כתובים בשפה פאראלינגוויסטית שמאפשרת ביצוע גם לילדים
צעירים מאוד.

ד"ר עידית סולקין – מומחית למוזיקה ,למדיה ולהתפתחות הילד .מלמדת באוניברסיטת בן-גוריון
ובמכללות להכשרת מורים .שירים ותכניות שכתבה משודרים בערוצי הופ ולילי על בסיס יומי

מוזיקה לילדי הגן
הקניית רפרטואר שירים ויצירות בדרך מותאמת ומובנה לגיל הרך.

רונית וייס – תואר שני בחינוך מוזיקלי ,מוזיקאית ,מורה למוזיקה מומחית לגיל הרך ,מנחת השתלמויות
משרד החינוך למוזיקה לגיל הרך ותכנית מפת"ח

הקשר בין יציבה ליציבות בגיל הרך
התפתחות היציבה מחד והתפתחות שיווי המשקל מאידך הם קריטיים בשנות הגיל הרך .בסדנה נדון על
הקשר שבין יציבה ליציבות ונציג רפרטואר של משימות לטיפוח ולשיפור יכולת שיווי משקל לילדי הגן.

דגנית גבע ועידן בן חיים –  M.PE.במדעי החיים של החינוך הגופני .בעלי החברה "חיים בתנועה"
לשיעורי החינוך הגופני בגנים .מטפלים ביציבה והתעמלות מונעת .מרצים בבי"ס להשתלמויות ובמכללה
בוינגייט.

זמר לך לגיל הרך
נתבסס על שירים נבחרים מתוך הסדרה "זמר לך לגיל הרך" ונתנסה בפעילויות מגוונות וחווייתיות
המתאימות לאירועים מיוחדים ולעשייה היום-יומית בגן.

www.beyadaim-tovot.co.il

לידה עד
שלוש

www.h-tnua.co.il

יהודית פינקיאל –  M.A.במוזיקולוגיה ,מדריכה ארצית למוזיקה באגף לחינוך קדם–יסודי במשרד
החינוך.

www.ganenet.ac.il

סיפור מעודד תנועה מעודדת דמיון
סיפור כגשר בין דמיון לתנועה ,בין מבוגר לילד .יחד נצלול לתוך עולם של ילדות וסיפור ונגלה אוצרות
תנועתיים המבקשים להתבטא בעזרת הדמיון שבסיפור.

מיכל טל –  M.A.בתחום מערכות חינוך ,מדריכה ארצית לחינוך הגופני באגף לחינוך קדם־יסודי במשרד
החינוך ומרצה במכללה בוינגייט.
נעמה לבב – מאסטרנטית בחוג לתרפיה בתנועה ומחול ,מדריכת תנועה לגיל הרך ,יוצרת ומנחה חוגים
והשתלמויות בתחום הסיפור בתנועה

כשהמוזיקה והתנועה נפגשות בגיל הרך
סדנה למתן כלים לשילוב בין המוזיקה לתנועה.

ד"ר לאה מרזל – רכזת לימודי המוזיקה במכללת סמינר הקיבוצים
ד"ר חגית שקדי – מומחית לתחום התנועה בגיל הרך

רוקדים זמר לך לגיל הרך
נלמד ריקודים חדשים מתוך התכנית של "זמר לך לגיל הרך" ונלמד גם טכניקות הוראה במודל שפיתח.

ד”ר לוי בר גיל –  Ph.D.בחינוך ,כוראוגרף ומומחה לריקודי ילדים בגיל הרך ולבתי הספר.

כשאתה אומר לילד אתה אלוף ,אתה מחליש אותו!
מחמאות כמו אתה גאון ואלוף יכולות לייצר אצל הילד תחושות של פחד מכישלון ,הימנעות מהתמודדות,
תסכול וחוסר אונים  .איך זה ייתכן?! בהרצאה נבין מדוע ונקבל כלים לעידוד נכון.

נורית פרגל –  M.A.בחינוך מיוחד ,מורה לספורט טיפולי ,בעלת מרכזים לספורט טיפולי ואתגרי ,מרצה
במכללה האקדמית בוינגייט ובמכון פסגה.

www.levibargil.co.il

www.nuritpergal.co.il

גן עד
כיתה ב

גן עד
כיתה ב
וצרכים
מיוחדים
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לוח זמנים של התכנית

שימו לב ,הכינוס מתחיל בשעה  – 08:45הרצאת המליאה תתחיל בזמן!
שעה

נושא

פאנל :דיאלוג בין מוזיקה לבין תנועה בעבר ,בהווה והחזון לעתיד.

  Veronika Cohen is professor at the Jerusalem Academy of Music and Dance.
Her research interests focus on children’s creativity and teaching music through
movement. She has developed a pedagogic tool based on kinesthetic analogues
for musical gestures, which she has termed “Musical Mirrors”.

דילוגים מוזיקליים
פעילות מוזיקלית תנועתית מהנה לילדי הגיל הרך משולבים במגוון התמצאות במרחב ,משחקי קצב,
ריקודי מעגל וזוגות ועוד.
" חוויות של מצנחים ועוד אביזרים"...
כמה ריקודים ,ומהם לפעילות הכוללת שילוב של אביזרים ומצנחים ייחודיים תוך מגוון רחב של פעילויות
בדרגות שונות ,לפעילויות הורים וילדים ,למידת תכני הוראה שונים ,עונות השנה ,ימי הולדת ועוד ועוד.
12:00
עד
13:00

ריקודים לגיל הרך בשפה הערבית
אלה ריקודים שבנויים בעזרת שירים בשפה הערבית ומילים מחיי היום-יום של הילד.

סיפור בתנועה
נצא מתוך הספר ונפעל בתנועה עם אביזרים ,מוזיקה ומשחקים המתאימים לסיפור ולילדים.
אוצר בלום הממוחזר לתנועה
נתנסה במיצוי האוצר החבוי במשאבים אשר מושבים אל מחזור השימוש .באמצעות הפעילות התנועתית
ביצירות הממוחזרות נהפוך את הלמידה של עקרונות פיזיקאליים ,אשר הילד מגלה באופן ספונטאני,
לתובנות מושכלות.
משחקים בעזרת החושים
סדנה חווייתית המפעילה את כלל החושים על בסיס משחקים ועזרים תוצרת עצמית המשדרגים את
ארגז הכלים לעבודה של כל מטפל או איש חינוך.
צליל ומטלופון לליקויי למידה ולבעיות קשב וריכוז
פיתוח מוטוריקה ,קצב ושמיעה מוזיקלית דרך משחק ונגינה במטלופון בשילוב דקלומים ,שירי ילדים,
חומרים מקוריים וקטעי מוזיקה.
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מקרא צבע:
לידה עד שנה

לידה עד 3

 2ומעלה

גן עד כיתה ב

צרכים מיוחדים וספורט טיפולי

כללי

גיל

מורה
פרופ' ורוניקה כהן – מנחה
ד"ר דן שגיב – ראה שעה 13:30
ד"ר עידית סולקין – ראה שעה 10:30
ד"ר מיכל חפר – מרצה באקדמיה למוזיקה ומחול בירושלים ,באוניברסיטת בר -אילן ובקונסרבטוריון
 Donna Olimpiaבאיטליה מפתחת תכנית "קטן-טון" בהשראת תאוריית החשיבה המוזיקלית של אדווין גורדון
דפנה ג'ונס יגלום – מרצה בכירה (בדימוס) באקדמיה למוזיקה ולמחול ,בירושלים ,מרצה בהכשרת
מורים .כותבת תכניות לימודים במחול .מרצה בארץ ובחו"ל בנושא שילוב מחול בחינוך הכללי
ד"ר אילנה רכס – ראה שעה 15:00
ד"ר עינת ינוביץ –  Ph.D.בחינוך עם התמחות במדידה והערכה ולמידה מוטורית ,ראש המגמה לגיל
הרך במכללה האקדמית בוינגייט.
ד"ר חגית שקדי ,מיכל טל – ראה שעה 10:30
סיגל עדי –  B.Ed.בחינוך מוזיקלי ,יוצרת שירי ילדים ועורכת השתלמויות מקצועיות למורים למוזיקה
ומפתחת תכניות לימודים לגיל הרך .בוגרת הקורס  ,GIML – Music Early Childhoodארה"ב
.2008–2009

www.sigaladi.co.il

לידה עד
שלוש

שנתיים
ומעלה

מירב אשר –  B.Ed.בחינוך הגופני לגיל הרך ,מאסטרנטית בפיתוח ובהפעלת תכניות לימודים ,מתכננת
ומפעילת התכנית “מירב התנועה” בגני הילדים .מרצה בהתמחות מורים לחינוך גופני בהוראה בגני ילדים
במכללה האקדמית בוינגייט .מפתחת ומשווקת מצנחי הפעלה ואביזרי תנועה ייחודיים.

www.Meravasher.com

דועא חמזה – תואר ראשון במוזיקולוגיה ובאנגלית ,תואר שני בחינוך מוזיקלי מטעם מכללת לוינסקי
לחינוך ,מדריכה פדגוגית מרצה ומורה למוזיקה.
אמנה עבדלרחמאן-דקה–  B.Ed.בחינוך גופני ,התמחות בהוראת חינוך גופני לגיל הרך מטעם
המכללה האקדמית בוינגייט ,רכזת תוכנית תנועה בחברה הערבית בתוכנית קר"ב מטעם החברה
למתנסים .מדריכת מורים לחינוך גופני וגננות במסגרת האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך.
קרן בקר–עמראן –  B.Ed.בחינוך הגופני M.Ed. ,בשילוב אמנויות בחינוך ,מרצה בבתי הספר
להשתלמויות ובמגמה לגיל הרך לתואר ראשון במכללה בוינגייט ,מרכזת ומורה בגני ילדים ,מנהלת את
חברת “ ,”Big Funמפעילת חוגים ומפיקה אירועים לילדים.

גן עד
כיתה ב

www.kerenbigfun.co.il

מיכל בכר–שמילוביץ –  M.PE.בחינוך גופני ,מרצה בקורס מנחי פעילות בתנועה ובמוזיקה לקידום
התפתחות ( .)D.I.Pמרצה בנושא חינוך גופני לגננות במערכת החינוך הקדם יסודי.
ציפי כץ – תרפיסטית רב–תחומית נירו־התפתחותית־תפקודית ,מאמנת קוגניטיבית התנהגותית
 ,CCTבעלת מרכז להתפתחות הילד ,מלמדת השתלמויות בתחום העיבוד החושי וההתפתחותי ,כישורי
למידה ,מפעילה ומדריכה חדרי סנוזלן.

www.tzipycatz.co.il

מירב' האוסמן – מלחינה וכותבת שירי ילדים ,בעלת תואר ראשון במוזיקה  B.Ed.ותעודת הוראה
מטעם מכללת לוינסקי במסלול רימון לוינסקי בהתמחות ריתמיקה ,בעלת יותר מ 25-שנה ניסיון
בהוראת מוזיקה בגני ילדים ובהעברת השתלמויות במוזיקה למורות למוזיקה ,לגננות למורות לתנועה
ולמדריכות.

גן עד
כיתה ב
וצרכים
מיוחדים
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לוח זמנים של התכנית

שימו לב ,הכינוס מתחיל בשעה  – 08:45הרצאת המליאה תתחיל בזמן!
שעה

נושא

סימנים מנבאי אוטיזם בינקות
בהרצאה תוצגנה תפיסות עדכניות של אוטיזם בינקות ,זיהוי מוקדם בהיבט הקליני והמחקרי .ההרצאה
תלווה בקטעי וידאו.

לעתים קשיי התנהגות ותפקוד של ילדים בגן הם רק תחפושת
בסדנה נלמד לזהות היבטים סנסוריים ורגשיים בהתנהגותו ובתפקודו של הילד אשר עשויים לרמוז על היתכנות
ליקוי בוויסות חושי.

13:30
עד
14:30

לידה עד שנה

לידה עד 3

 2ומעלה

גן עד כיתה ב

צרכים מיוחדים וספורט טיפולי

מורה
ד״ר חנה אלונים –  Ph.D.בבריאות הנפש ,מומחית בהפרעות התפתחותיות בספקטרום האוטיזם
והמשפחה ,פיתחה וייסדה את גישת מפנה ומנהלת את מרכז מפנה לטיפול ,הדרכה ומחקר מאז 1987
ואת ביה"ס להכשרת מטפלים על פי גישת מפנה באוניברסיטת בר-אילן ,לימודי המשך של ביה"ס
לעבודה סוציאלית ,מאז  .2001אלונים עוסקת במחקר של אוטיזם בינקות ,פיתחה את הכלי ESPASI
לאיתור מוקדם של אוטיזם בקרב תינוקות והקימה את היחידה לאיתור מוקדם במרכז הרפואי ע"ש
סוראסקי (איכילוב) בתל אביב.
עינת קדוש – פסיכותרפיסטית ,מטפלת ומדריכה במרכז מפנה ובביה"ס להכשרת מטפלים על פי
גישת מפנה באוניברסיטת בר-אילן ,מלווה משפחות בתכנית המשך ביתית וצוותים חינוכיים בגנים.

לידה עד
שלוש

חדוה ילינק – מרפאה בעיסוק זה  24שנים ,מסיימת תואר שני בהתפתחות הילד באוניברסיטת
בר-אילן ,מתמחה בטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים ובליקויים בוויסות חושי.

לידה עד
שש

אימון תבניות תנועה וקואורדינציה בעזרת ״סולם״ רצפה
אימון המתפתח מתבניות בסיסיות להפעלה קואורדינטיבית מורכבת בהדגשת יציבה נכונה .נתאמן
בעזרת סולם רצפה ,חישוקים ,מרצפות או ציור בגיר על המדרכה.
רוקדים קלאסי
גישת הוראה חווייתית ללימוד יצירות קלאסיות באמצעות חומר תנועתי מובנה ,ובעזרת מגוון אפשרויות
הגשה.

ד"ר דן שגיב –  Ph.D.ראש החוג ללימודי התואר הראשון בחינוך מוזיקלי במכללת לוינסקי לחינוך

"כולנא יחד" – שירים ודקלומים המציעים שילוב מיוחד ומקורי של עברית וערבית
שירי משחק ודקלומים קליטים ומשמחים ,המוקדשים לענקים ,לגמדים ולכל הילדים בתקווה שיגדלו
להיות ידידים .הדיסק קיבל את אישור משרד החינוך לגן ולביה"ס – לילדים דוברי עברית ולילדים דוברי
ערבית.
מה בין משחק חינוכי לתרפיה במשחק ,בתנועה ובאמנות לילדים עם צרכים מיוחדים בגיל הרך?
נתנסה בפעילויות המשלבות עקרונות מתחום התרפיה בתנועה ובאמנות המתאימות להוראה של ילדים עם
צרכים מיוחדים בגיל הרך.

כללי

גיל

גלית טננבאום –  M.PE.מרצה במגמת יציבה ומטפלת במרכז ליציבה במכללה בוינגייט ובמרפאת
מעגלים בקיבוץ תל יצחק ,מלמדת שיעורי תנועה לגיל הרך כ 20-שנה.

מהר ,לאט ומה שביניהם
יצירות מוזיקליות קצרות בתנועה לגיל הרך ,שעניינן מהר ,לאט ,האצה והאטה
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מקרא צבע:

גן עד
כיתה ב

ציפי כהנוביץ – M.A.בחינוך מוזיקלי ,מומחית לגיל  .3–6מלמדת בקורסים לתנועה ומוזיקה לגיל הרך,
במכללה האקדמית בוינגייט.

kahanovich@bezeqint.net

אילאיל שרון –  B.Ed.בחינוך מוזיקלי ,לימודי תעודה בתרפיה במוזיקה ובתנועה ,מלמדת בגני ילדים
ומנחה בהשתלמויות.

www.ililsharon.com

https://www.youtube.com/channel/UCvQeq2d4U6rDcgcnra9pZDA

ד"ר היילי רוזנבלום –  Ph.D.ראש התכנית להכשרת מטפלים בתנועה ובאמנות במכללה האקדמית
בוינגייט ,התמחות בהכשרת מורים ומטפלים מבוססת-רגשות ובאמנות בשיטת "מעגלי הלב"
כרמית לבנה-זיו – מטפלת בתנועה בתכנית להכשרת מטפלי

שנתיים
ומעלה
גן עד
כיתה ב
וצרכים
מיוחדים
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לוח זמנים של התכנית

שימו לב ,הכינוס מתחיל בשעה  – 08:45הרצאת המליאה תתחיל בזמן!
שעה

נושא
רצתי ,רצתי ונפלתי ...ובלמתי!
בכל תינוק קיים יצר קיומי לנוע ,לחקור ולהתקדם לקראת עצמאותו .ניצור רפרטואר תנועתי המשלב
מקצבים ושירים ,בחזרתיות המשובצת בהפתעות ,אשר יסקרנו וידרבנו את התינוק לכרוע ,לעמוד ולרוץ.
אם נפלנו?! לא נורא! נלמד תגובות-הגנה.
דרך הצלילים – מתאוריה למעשה
חשיפה נכונה של מוזיקה בגיל הרך לפי שלבי ההתפתחות .הקניית כלים למשחק מוזיקלי חווייתי תוך
שימוש בחושים השונים .מבוסס על תאוריית החשיבה המוזיקלית של פרופ' גורדון.
"טרמפ" על המוזיקה

כרמל רוגובסקי – בעלת תואר ראשון בספרות אנגלית ותעודת הוראה מאוניברסיטת חיפה ,בוגרת
הדרכת תנועה מאוהלו ,בוגרת הנחיית תנועה ומוזיקה לקידום התפתחות ( )D.I.Pמהמכללה האקדמית
כוראוגרפית.
בוינגייט ,מדריכת ריקודים לגיל הרךֵ ,

תנועה בקלות – שירי הפעלה בנושא ריקודים והתעמלות
תכנית חשובה ושימושית .שירי הפעלה בריקודים ,בהתעמלות ,בהתמצאות במרחב – מתאים לפעילות
יום-יומית להורים ולילדים.
ויסות כוח תוך כדי תנועה וחריזה עם קערות וכדורים
נלמד עקרונות עבודה ומהי למידה ,ננוע במרחב בדרכי התקדמות של צב ,ארנב ועקרב ,ניכנס לפעולה
עם ויסות כוח אך כמובן ...רק אם עובדים עם המוח .קערות תמיד עדיף ,כדורים לקערות מכניסים,
במרחב נעים ,כיף חיים עושים.
הומור והתלהבות בחוגי תנועה כגורם מוטיבציה עיקרי לפעולה
כיום ילדים מאבדים ריכוז מהר מאוד .שימוש בהומור ובהתלהבות עוזר לרתק קבוצה גדולה או ילדים
שאינם מעוניינים לפעול .את הדרכים נלמד בקורס.
קצב לדרך חיים – Taiko life
סדנת תיפוף קבוצתי בסגנון יפני הנוגעת ביסודות אמנויות הלחימה והמדיטציה ככלי להתפתחות אישית,
פיזית ומנטלית .דרך תיפוף הטאיקו נוכל לשפר את הקואורדינאציה ואת תפקוד המוח ,להעלות את
רמת האנרגיה והעצמה שלנו ולמצוא איזון ,שלווה ופתיחות.
מהפך – סביבת ה"מסכים" כמעודדי תנועה
נשתתף בפעילות עם ילדי גן המפעילים אלה את אלה ,כל אחד בתורו ,באמצעות "מסך מקוון" .בכל
תור ינהיג ילד אחר את שאר הילדים במכשירי ספורט אמתיים במרחב החדר/הכיתה .ילד זה ינהיג את
חבריו לפי תמונות המייצגות את המכשירים לאחר שיבחר כיצד להציבן על המסך .דוגמה :בחדר הוצבה
קורה אמתית ,המנהיג אשר תורו לנהל את "המסך המקוון" (מחשב ,טבלט או נייד) "יוציא" תמונת קורה
ממחסן המכשירים ויציב אותה על המסך .המנהיג ינחה את אחד הילדים לנוע על הקורה האמתית וינחה
גם את ילדי הקבוצה הנותרים אל המכשירים.
פעילות מוזיקלית יצירתיות לקידום מודעות פונולוגית בגן הילדים
נתנסה בפעילויות מוזיקליות חווייתיות תוך שימוש בדקלומים ,בסיפורים ,בתנועה ובנגינה בכלי הקשה.
הפעילויות הללו מתאימות לקידום מודעות פונולוגית בגן הילדים.
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לידה עד שנה

לידה עד 3

 2ומעלה

גן עד כיתה ב

צרכים מיוחדים וספורט טיפולי

כללי

מורה

למידה באמצעות מוזיקה היא למידה טוטאלית .הסדנה מדגימה הנגשת לימוד נושאים מתחומי דעת שונים
(חשבון ,תורה ,לשון עברית ,שפות ,טבע ,ספורט ועוד) באמצעות שירים ,משחקים מוזיקליים ,מנגינות,
דקלומים ,ריקודים והנאה.

15:00
עד
16:00

מקרא צבע:

גיל

קרן שליו – זמרת ,מורה למוזיקה בגני ילדים ,מנחת קבוצות מוזיקה להורים וילדים ,מלמדת
השתלמויות מקצועיות למורות ולגננות ויוצרת הדיסק "דרך הצלילים".
דורית אראל  – M.A.יוצרת ,זמרת וסיפורים מספרת – כותבת ומלחינה יוצרת .פרסמה עד כה 12
תקליטורים של מוזיקה לילדים ,מומחית למוזיקה עם ילדים בגישת אורף ,עובדת בגני ילדים ופעוטונים,
אמנית מופיעה ומרצה במכללת האקדמית בוינגייט.

www.doriterel.co.il

עמוס ברזל –  30שנות כתיבת תכניות לגיל הרך והוצאה לאור של  50דיסקים שהפכו במרוצת השנים
לכלי חשוב ויום-יומי בגיל הרך.

לידה עד
שלוש

שנתיים
ומעלה
שנתיים
ומעלה
וצרכים
מיוחדים

דוד ישראל –  B.Ed.בחינוך גופני והתמחות להוראת חינוך גופני בגני ילדים ,מורה בגני ילדים ועובד עם
בני הגיל השלישיבבתי אבות בחולון ובראשון לציון.
אופיר רובינשטיין –  B.Ed.בחינוך גופני והתמחות להוראת חינוך גופני בגני ילדים ,בעל חברה לחוגי
תנועה והפעלות ילדים "אופירצ'וק בטטה" .מפעיל את קייטנות עיריית חיפה בכל גני העירייה
ניתאי צלניקר – מוזיקאי ומורה יחיד בארץ ל  Taiko Lifeלאחר הכשרה ארוכה ביפן ובטאיוון ,מלמד
בגני ילדים ובמרכזים קהילתיים ,עורך סדנאות והרצאות לכל הגילים.

גן עד
כיתה ב

ד"ר אילנה רכס – מנהלת תחום הגיל הצעיר – בתי הספר ללימודי תעודה ולהשתלמויות במכללה
האקדמית בוינגייט.
גלית רוקח נקר –  B.Ed.בחינוך גופני ,התמחות בגיל הרך ובעלת תואר שני  M.PE.מהמכללה
האקדמית בוינגייט ,אסיסטנטית במעבדה למחשבים במכללה האקדמית בוינגייט.

ד"ר רבקה אלקושי – הפקולטה לחינוך מוזיקלי ,מכללת לוינסקי לחינוך.

גן עד
כיתה ב
וצרכים
מיוחדים
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ביה”ס לעבודה סוציאלית ע”ש לואיס וגבי וייספלד
היחידה ללימודי המשך

הכשרת מטפלים בגישת מפנה

תכנית דו-שנתית להכשרת
מטפלים בגישת מפנה

לטיפול באוטיזם של הינקות
מרכז מפנה ובית הספר לעבודה סוציאלית,
היחידה ללימודי המשך אוניברסיטת בר-אילן

ההרשמה בעיצומה

למחזור ט’ שיפתח בנובמבר 2016
הקורס מיועד לאנשי מקצוע בעלי השכלה וניסיון
בתחומי החינוך והטיפול בילדים ובמשפחות

קורס ייחודי להכשרת מנחים
לפעילות בתנועה ובמוזיקה
לקידום התפתחות
(

D.I.P.

Developmental Instructor Plus

מלווה התפתחות פלוס)
 360שעות
תשע"ז 2017-2016
לפרטים והרשמה
04-6931021 | 04-6802002
info@mifne-autism.com
www. mifne-autism.com
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טלפון.09-8639261 ,09-8639233 ,09-8639221 ,*5009 :
פקס09-8639350 :
13

על השיעורים ואופן בחירתם
בתכנית תמצאו מגוון רחב של סדנאות ,הרצאות ופאנל מומחים ,המיועדים לכול.
בסדנאות ,בהרצאות ובפאנל המומחים ,ארבעה נושאים:
רעיונות רעננים וחדשניים בתנועה ובמוזיקה – מלידה ועד לכיתות ב והשפעתם על אורח חיים פעיל ובריא
חינוך גופני ,ריקוד ,מוזיקה ,מחול וחינוך מיוחד
סדנאות ייחודיות בנושאי פיזיותרפיה בתחום הגיל הרך
גישות חדשניות לקבוצות אוכלוסייה בעלות צרכים מיוחדים ,ליקויי למידה ,בעיות קשב וריכוז ,אוטיזם
בכל שעה מוצעות סדנאות והרצאות לפי הנושא המרכזי ,לקבוצות הגיל השונות ולבעלי צרכים מיוחדים (ראה חלוקה
על פי צבעים).
לבחירתכם אפשרות אחת בכל שעה על פי ציון העדיפויות לפי מספר הקוד (ראו נספח בטופס ההרשמה) .משך
הסדנאות/הרצאות הוא  60דקות.
מספר המקומות מוגבל .ניתנת עדיפות לנרשמים בהרשמה המוקדמת.
ההשתתפות היא על בסיס “כל הקודם זוכה” .אם לא שובצתם בשיעור הראשון בסדר העדיפויות שלכם (בגלל חוסר
מקום) ,תשובצו בשיעור אחר שבסדר העדיפויות שלכם (הקפידו לציין אותו).
ההרשמה להשתלמות תיעשה באמצעות טופס הרשמה .את הטופס יהיה אפשר להוריד מאתר המכללה ולשגרו
בדוא"ל ,בפקס או בדואר (נא להימנע ממשלוח בדואר רשום).
את הטפסים יש למלא ולשלוח בהקדם ,לכתובת :בתי הספר להשתלמויות ,המכללה לחינוך גופני ולספורט ע”ש
זינמן במכון וינגייט  ,42902או לפקס  ,09-8639350בצירוף הסדר התשלום .ייתכן שלא תהיה הרשמה ביום הכינוס.
לנרשמים עד 1.6.2016
לסטודנטים/משתלמים (בשנת תשע”ו)
לחברת המתנ”סים
לקבוצות שבהן עשרה אנשים ויותר תינתן הנחה
לכל הנרשמים לאחר התאריך 1.6.2016

בתי הספר ללימודי תעודה ולהשתלמויות
ע”ש ד”ר דוד אלדר
המכללה לחינוך גופני ולספורט
ע”ש זינמן במכון וינגייט 42902
טל’09-8639233/261 :
פקס09-8639350 :
אתר המכללהwww.wincol.ac.il :
שיחת חינם1-800-22-45-25 :
או מכל טלפון *5009
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המחיר  280ש”ח
המחיר  210ש”ח
המחיר  250ש”ח
המחיר  250ש”ח
המחיר  320ש”ח

האגף לרפואת ספורט ולשיקום בתנועה
המכללה לחינוך גופני ולספורט ע”ש זינמן במכון וינגייט בע”מ
(חל”צ) ,מיקוד  ,42902טל’ 09-8639335
המרכזים הפועלים במסגרת האגף:
מרכז מוטורי קוגניטיבי לגיל הצעיר – ד”ר אילנה רכס
המרכז ליציבה – יעל רובין M.A.
המרכז לביומכניקה – פרופ’ משה איילון
המרכז לספורט שיקומי לנכים – בתשי בן עוזיאל M.Ed.
המרכז לאבחון ולטיפוח מוטורי  -אלכס גוטמן M.Ed.
המרכז למניעת מחלות לב ולשיקום – ד”ר ולדימיר וקסלר
המרכז לרפואה ומתודיקה בספורט – ד”ר איציק בן מלך
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