
 
 
 

           
     לימודים מתקדמים               

                                                                     

 
 
 

משרד החינוך ,  הפדגוגיתמזכירות ה, אגף אמנויות,הפיקוח על המוסיקה והמחול

 ירושלים  בפורום דוסטרובסקי לחינוך במוסיקה ובמחול במכון ון ליר
,  (מיסודה של האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים)

תל אביב , ש לין ותד אריסון"הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה ע

 

: מתכבדים להזמינכם ליום עיון בנושא

בין בית הספר לקונסרבטוריון – מערכות חינוך בדיאלוג 

 

ש לין ותד אריסון "ע, בקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה, 2016,  במאי8, שיתקיים ביום ראשון

תל אביב , (פינת שטריקר) 25רחוב לואי מרשל 

 15:30 – 09:30בין השעות 

 

: סדר יום

  התכנסות 09:30-10:00

 ר עטרה איזקסון"ורוניקה כהן וד' מנחות המושב פרופ:  דברי פתיחה10.00-10.10

תלמידי הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב –    פתיחה מוסיקלית 10:10-10:20

ש   " עמנהל הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה, קנליס מר קוסטין"-  קונטרפונקט חופשי  "10:20-10:35

 תל אביב ,                       לין ותד אריסון

 ר פורום "נשיא האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים ויו, ינעם ליף' פרופ–  החזון לעתיד  10:35-10:45

דוסטרובסקי                      

 משרד החינוך ,ר מוסיקה"מפמ- מר בצלאל קופרווסר  –   הצגת המודל היישובי10:45-11:00 

 ר מחול וראש "מפמ, ר נורית רון"ד, חזון מול מציאות –    הוראת המחול במערכת החינוך 11:00-11:15

 .משרד החינוך,  במזכירות הפדגוגיתאגף אמנויות                      

  הפסקת קפה 11:15-11:30

 

מקומו של בית הספר בהקניית מיומנויות   - ראשית הדרך " :1פאנל  15;30-12;11 

"  ביצוע במוסיקה ובמחול            

ם ומשרד החינוך -מפקחת על החינוך המוסיקלי מחוז י- נגה פוקס '  גב :: משתתפים

י מחוז ירושלים  "מנח, מפקחת כללית בדימוס-   יפה דנון  '                            גב                

 מרכזת תחום המוזיקה מחוז דרום- ר מיכל ינקו "                    ד

 .מכללת גבעת וושינגטון, ר עדינה פוטרוביץ"                    ד

 

 דיון חופשי 12:15-12:45 

 

    ארוחת צהריים12:45-13:15

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית
 אגף אמנויות

 



 

 

דוגמאות לשיתופי פעולה                                 -קונסרבטוריון מתארח בבית הספר ":  2פאנל  13:15-14:00

 "  פרויקטואלים     

בירושלים " גבעת גונן"ספר היסודי -להקת מחול בבית- עדי פוטרמן ' גב:                         משתתפים

 הסדנא.פרויקט עם קונס– ס אדם "בביה מורה למוסיקה, טוטר    מר אמיתי                                    

מנהל קונסרבטוריון קריית ים –מר רן נחום       

מנהל קונסרבטוריון נתניה      -                                        מר מוטי מירון

       

                                           

" מבית הספר  לקונסרבטוריון- מודלים להמשכיות הרצף החינוכי  " :3פאנל    14:00-14:45

קונסרבטוריון מעלה אדומים – ר בנימין שפירא ומר רשי לבאות "ד:     משתתפים                  

הספר לתנועה ולמחול  -בית- רכזת מחוג המחול –אורית שרמן ' גב                                     

 .                                                                                                                            קריית התרבות נס ציונה

.  מנהלת קונסרבטוריון פתח תקווה– שלומית מדר לוי ' גב                                  

 מגוון המוסדות - ס תיכון באילת  "עפרה אבני מורה למחול בבי' גב    

להוראת המחול באילת                                     

 

 

 . דיון חופשי14:45-15:15

  סיכום  15:15-15:30
 

 


