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 2017ינואר,  1 

 ג' טבת תשע"ז 

 

 

  הוראת התנ"ך כחוויה

 יסודי וחט"בהתנ"ך בחינוך משותפת למורי השתלמות 

 ט -כיתות ד'  –

 24.1 – 22.1תאריכים: ב

 

 שלום רב!,  יםיקר מיםמשתל

בית  הרצי לפיתוח מקצועי של עובדי הוראתתקיים במרכז הא 24.1.16 – 22.1.16  בתאריכים:

 .ט' –למורים לתנ"ך המלמדים בכיתות ד' : השתלמות יציב 

 בנושא: הוראת התנ"ך כחוויה.

בכל  ונוכחות מלאההגשת מטלה עם  ,ומוכרת לאופק חדששעות גמול   30ההשתלמות מקנה 

 השיעורים.

הגיע עם טופס המטלה הדפיס את טופס המטלה המצורף בהמשך ולאחריות המשתלם לב

 )טופס המטלה מופיע בהמשך(, וזאת כנגד נוכחות מלאה בכל הפעילויות. להשתלמות

 ההשתלמות מתקיימת בתנאי אירוח מלאים.

ההרשמה מתבצעת מראש באמצעות טופס מקוון, ₪.  330*  דמי הרשמה להשתלמות 

 יופיע בסוף דף המידע. –ההרשמה קישור לטופס 

 מספר המשתלמים במידה ומשתלמים! 20תנאי לקיום השתלמות הוא מינימום ***

 .עד א.צהריים לא יעלה על כך, ההשתלמות תבוטל    
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 תוכנית ההשתלמות:

 22.1יום א'  23.1יום ב'  24.1יום ג' 

 עד  פנוי חדרים והחזרת מפתחות

 8:00השעה 

 תיקים בקבלה אחסון 

 ארוחת בוקר

 קבלת חדרים

:10:00-8:30 

 -מתוכנית לימודים לתכנון הוראה 

סדנא יישומית לתכנון יחידת הוראה 

יסודי וחט"ב )סיכום  ספיראליתבראייה 

 והצגת תוצרים(
 

 שקד ואביבה לוטןשרית  –מדריכות לתנ"ך 

 

8:30 – 13:00 

אוריינות חזותית 

 בשיעורי התנ"ך

 

 

 המרכז לאומנויות באר שבע

 

 

 

 

 

 

 

10:00 – 10:25  

               הגעה והתארגנות

 הערה:  

 .יש להצטייד בספר תנ"ך 

  רצוי להגיע עם מחשבים ניידים

 לשיעורים.

  יש להדפיס את טופס המטלה

 המצורף בהמשך, לבצע את המטלה

במהלך השהות בהשתלמות למוסרו 

 לרכז ההשתלמות ביום האחרון.

  

 

                                   10:45 – 10:30: הפסקה

 יחה:דברי פת

 ד"ר  מאיה לוגסי בן חמו 

 מנהלת ההתפתחות המקצועית, בית יציב

12:00-10:30  

 הוראת תנ"ך בסביבה מתוקשבת

929  
  מט"ח 

 

 

 

12:00  

 שיחת סיכום ומשוב
 ד"ר מאיה לוגסי בן חמו

 משוב מקווןמילוי *

 10:45 – 13:00 

מיומנויות מקראיות בדרך  -היכרות 

 המשחק 

 שרית שקד ואביבה לוטן –מדריכות לתנ"ך 
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 22.1יום א'  23.1' ביום  24.1' גיום 

 צהרים -ארוחת   צהרים -ארוחת   צהרים -ארוחת  

 17:00-15:30 

 

 -מתוכנית לימודים לתכנון הוראה 

סדנא יישומית לתכנון יחידת הוראה 

 בראייה ספיראלית יסודי וחט"ב

 )חלק ב'(

 

 שרית שקד ואביבה לוטן –מדריכות לתנ"ך 

 

17:00-15:30 

 

מתוכנית לימודים לתכנון 

לתכנון מית סדנא יישו -הוראה 

יחידת הוראה בראייה 

 פיראלית יסודי וחט"בס

 )חלק א'( 

 

שרית שקד ואביבה  –מדריכות לתנ"ך 

 לוטן

 

 הפסקת קפה ועוגה בחדר האוכל הפסקת קפה ועוגה בחדר האוכל 

 19:00-17:30 

 

 דילמות מוסריות במקרא?

 מכללת קיי -ד"ר אריאל פסטרנק  

 

 

 

 

19:00-17:30                                 

                              

על  -משה פנים רבות לו  

 מנהיגות ומאפיניה 

 פרופ' פלדשטיין 

 ערב -ארוחת  ערב -ארוחת  

 22:00-20:00 

 

 ערב להכנת המטלה

22:00-20:00 

 

שבע סיור ערב בבאר 

 העתיקה
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 א י ש י י ם  ד ף  מ ט ל ה  ו פ ר ט י ם

 נא להדפיס ולהגיע להשתלמות עם טופס המטלה***
 

 תאריך: _____________
 משתלמ/ת יקר/ה,

 
 שלום רב,

מותנית בהגשת דף המטלה בתום או הזכאות לגמול שעות באופק החדש  הזכאות לגמול עם ציון

  ההשתלמות

 הערה: דף זה ילווה אתכם בימי שהותכם בבית יציב.

   שאלות, הרהורים, התרשמויות, הארות, הערות ומחשבות שעולים בכם במשך השהות.מטרתו לרכז 

למלאו הנכם מתבקשים למלא את מטלות הביצוע בדף המטלה, ולהגישן בסיום ההשתלמות. תוכלו  

 אנחנו כאן! -- בהדרגה, בזמנכם החופשי, ואם תזדקקו לעזרה

כמאמר הפסוק: " אם גרעין זרעת, אנו מקווים שההשתלמות תצמיח רצון לעשייה חינוכית 

 בטח!..."

 
 אוכלוסיית יעד: _______________________________

 
 נושא ההשתלמות: _____________________________ 

 
 מתאריך: _____________   עד תאריך: _____________

 
 

 פרטים אישיים
 

 ________________ :שם פרטי

 _______________: שם משפחה

 

  :ת"ז

 

 מין: ז, נ

 , כומרשייח רב, פרופ', דר',ב.א, מ.א,  ,בכיר ,מורה מוסמך  :תואר

 

 :כתובת אישית

 ___  _____: __  מיקוד_________________________: ומס' וברח ___ ________: ישוב

 _ __________: נייד  __________: טל' בבית

 

 : 1דוא"ל 

 : 2 דוא"ל
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 מקום עבודה ותפקידים

 

 מקום העבודה )גן, ביה"ס( _____________________________________________

 כתובת המוסד: _______________________________________________________
 מיקוד מס'     רחוב  ישוב   

 טלפון: __________ 

 סמל מוסד:__________

וויס, -בעלות: משרד החינוך, תל"י, אמי"ת, אורט, עמל, מרכז ישיבות בני עקיבא, גוונים, ברנקו

 דמוקרטיים, עירייה, אחר___________

יב', כל הגילאים, מכינה קדם אקדמית, -ט', חט"ע י'-ו', חט"ב ז'-שכבת גיל: קדם יסודי, יסודי א'

 מכללה

וג פיקוח ומגזר: ממלכתי, ממלכתי דתי, מוכר שאינו רשמי, יהודי, ערבי, דרוזי, בדואי, צ'רקסי, ס

 אחר__________

 מחוז:  ירושלים, צפון, חיפה, מרכז, ת"א, דרום, התיישבותי, יו"ש

 

מחנכ/ת כתה, -מנחה, רכז/ת, יועצ/ת, מורה כולל/ת-ים: מפקח/ת, מנהל/ת בי"ס, מדריכ/התפקיד

 עי/ת, מורה מוביל/ה, גננ/ת, מנהל/ת מחלקת חינוך, אחר___________מורה מקצו

מקצועות הוראה:מתמטיקה, ספרות, לשון, תנ"ך, היסטוריה, אומנות, מוסיקה, איכות סביבה, 

גיאוגרפיה, לימודי ארץ ישראל, אזרחות ודמוקרטיה, מדעי החברה, תקשורת וקולנוע, תרבות 

תפוצות(, של"ח וידיעת הארץ, -"ע, העם היהודי )ישראלישראל ומורשתו, מחשבת ישראל, תושב

 חינוך חברתי, מדעים, 

 חינוך גופני, אחר__________
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 עובדי מטה/מחוז/רשות מקומית/עמותה

 

 מקום העבודה: ____________________________________________________

 _______________________________________________________כתובת המוסד: 
 מיקוד מס'     רחוב  ישוב   

 טלפון: __________

 סמל מוסד: __________

 

שייך ליחידה: מזה"פ, מינהל ח"ן, שפ"י, מינהל פדגוגי, קדם יסודי, יסודי, על יסודי, מינהל 

רים, עולים, מחלקת חינוך, הכשרה הדרכה והשתלמויות, חינוך מיוחד, חינוך מבוג

 אחר__________

סוג פיקוח ומגזר: ממלכתי, ממלכתי דתי, רשמי שאינו מוכר, יהודי, ערבי, דרוזי, בדואי, צ'רקסי, 

 אחר__________

 

 

 

 
  בהתייחס לנושא/נושאים שלמדת בסמינר  -- חלק א'

                                                                               
 

 א. שאלות עקרוניות שעלו בך בהקשר לנושאים הנלמדים בהשתלמות: 
                          

                  
 
 
 
 
 
 
 

 להמשיך ולעסוק בהן                לדעתך  דילמות ]התלבטות בין שתי אפשרויות[ ערכיות שעלו בהשתלמות ושראוי ב. 
 ת:דתך  החינוכיבעבו

 
 
 
 
 
 
 בעתיד:/ במחוז להשתלם בהם בבית יציבלהעמיק  ו  נושאי לימוד וחינוך נוספים שהיית רוצה  ג.
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 תך מההשתלמות:ישהתחדש לך, משהו שאת/ה לוקח/ת א נושא  ד.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שרכשת כאן:ה. דידקטיקה או מתודיקה חדשה 
 
 

 
 

 חלק ב'
 

 בעקבות ההשתלמות:וליישום  הצע/ הציעי פעילות לימודית/ חברתית/ אחרת, הניתנת למימוש
 הגדר/ הגדירי את הנושא (א
 )מטרות על, ומטרות אופרטיביות(  תאר/י מטרות  (ב

 ת     )נא לפרט(שיקולי דע  (ג

 )נא לפרט(     דרכי הפעלה  (ד
 

 
 הנושא:א(  

 
 
 
 

 
 

 המטרות:ב(  
 
 
 
 
 
 
 שיקולי דעת:ג(  
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 ד(. דרכי פעולה:

 
 
 הערות /הארות, מחשבות, הגיגים שעלו בעקבות ההשתלמות -חלק ג' 

 

 
 

 חלק ג' 
 הערות /הארות, מחשבות, הגיגים שעלו בעקבות ההשתלמות

 
 
 
 
 
 
 

 ולסיכום:  "מכל מלמדי השכלתי ומתלמדי יותר מכל..."

שפתחת בעקבות סמינר זה, ולשמוע ממך בהמשך על נשמח  לקבל ממך חומרי למידה חדשים 

 התנסויותיך בכתתך ובבית ספרך.

 
                                                                                 
                                              בברכה                                                                                                 

 צוות המרכז בבית יציב                                                                      
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 מידע ונהלים:

בכל  הגשת מטלה ונוכחות מלאהעם ומוכרת לאופק חדש, שעות גמול   30ההשתלמות מקנה 

 השיעורים. 

  :ועמידה בלוח זמנים נוכחות***

איחור לשיעורים או היעדרות מאחד  ***. חובה להשתתף בכל השעורים  ובכל הפעילויות

 פסילת האפשרות לקבלת גמול. -הםאחרי ומהם יגרר

המשתלמים מתבקשים להקפיד על לוח הזמנים כפי שנקבע  במערכת השעות, ולהימצא 

 הנקוב במערכת.בכיתת הלימוד דקות אחדות לפני הזמן 

 :תורנות***

 בעניינים טכניים שונים, על פי בקשת המרכז/ת.שא לכל קורס ייקבע אחראי, שיי

 בכיתות הלימוד קיימת רשת אלחוטית שניתן להתחבר אליה עם מחשב.***

 : להצטייד בפריטים הבאיםיש *  

   .שעון מעוררנעלי הליכה, כובע, מחברות,  מחשב נייד)מומלץ(,כלי כתיבה,ספר תנ"ך,   

 , למעונינים בשימוש מגבות גדולות מומלץ מגבות רגילות בלבדבית הארחה מספק * 

  .ים–מעוניינים להתרחץ בברכה מוצע להצטייד בבגד ל להצטייד בהתאם.   

 הולם. לימוד ממוזגות נא להצטייד בלבוש כתות ה* 

 .ותאו בכית אין ההנהלה אחראית עבור דברי ערך שהושארו בחדרים*** 

 :  קבלת חדרים***

עם הגעתכם, תופנו למשרדנו להשלמת הרישום והתשלום ואח"כ לקבלת חדרים במשרדי 

 -הקבלה של בית הארחה. כיתות הלימוד ממוקמות בבניין מול משרדי הקבלה של בית הארחה 

 בקומה ב' . 

לשותף בחדר ללא ניתן לקבל חדר רק לאחר התשלום בקבלה. אין אפשרות לשריין חדרים 

הלינה בחדרים הינה בזוגות או בשלשות בהתאם לזמינות ביום ההגעה. יש  .תשלום מראש

 לבדוק זאת מול הקבלה.

ביום האחרון להשתלמות יש לפנות את החדרים לפני ארוחת הבוקר, :  פינוי חדרים***

 .במשרד  הקבלה 8:00להחזיר המפתחות  ולאחסן תיקים עד השעה 

משתלם אשר יאבד את המפתחות, יחוייב ע"י בית הארחה בתשלום דמי שכפול מפתחות ***

 ₪.   30בסך 

 משרד הקבלה של בית הארחה יקצה חדר )בסמוך למשרד הקבלה( לאיחסון המזוודות.

 אין אפשרות להשתמש בטלפונים של מרכז ההשתלמות וכן בטלפונים של משרדי בית הארחה.
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 :  נא לפנות לשומר  )בכניסה לבית יציב(.הלילהטלפון  לשעת חירום בשעות 

במקרה של תקלה הקשורה  ניקוי החדרים נעשה ע"י עובדי בית הארחה. :החדרים ניקיון***

 במים חמים, חשמל, חימום וכד' נא להודיע למשרד הקבלה של  בית הארחה.

 טלוויזיה.:בחדרי המגורים יש מקלט רדיו ומכשיר רדיו טרנזיסטור ומקלט טלוויזיה***

 :חדר האוכל והמטבח שייכים לבית הארחה. המטבח הנו בעל  תעודת הכשר.חדר האוכל***

משתלמים מתבקשים להקפיד על כניסה מרוכזת בזמן הארוחות כדי לאפשר הגשה מסודרת. 

 קפה וכיבוד קל יועמדו לרשות המשתלמים ליד חדר הכיתה.

 

  איך מגיעים?

   10:00נא להגיע למרכז לא יאוחר משעה: 

שבע ליד פיקוד -בעיר העתיקה של באר . באר שבע. )79 כתובתנו: בית יציב, רח' העצמאות

  דרום(.

 בתחבורה ציבורית:  הגעה

 .03 – 5774000את זמני יציאת הרכבת לב"ש ניתן לברר בטל':   -  באר שבע מרכזתחנת : עד רכבת

 מתחנת אגד בת"א.   370-מתחנת ארלוזורוב בת"א, או קו   380 -קווי אגד ומטרופולין: קו אוטובוס:

 :האוטובוסים המרכזית ת רכבת באר שבע מרכז או מתחנתמתחנ

 המגיע מתחנת אגד ב"ש.  13קו מס'  :אוטובוס

 08-64141410,   "צמרת"  08-6433333:  "הגשר"   שרות מוניות

 ברכב פרטי: הגעה

 -נכנסים בכניסה הצפונית לב"ש )מכוון ת"א( ונוסעים בשד' יצחק רגר עד שמגיעים לצומת הקניון 

( לפנות ימינה לשד' דוד טוביהו, ברמזור הראשון לפנות שמאלה 15צומת אלי כהן  )רמזור מס' 

[, להמשיך לנסוע עד הצומת הראשון 71לרח' אסף שמחוני, לעבור את  הרמזור הבא ]מס' 

מינה לרח' העצמאות . להתחיל לחפש חנייה בצד ימין של הכביש (.. חצו את הכביש ולפנות י

  ואתם בבית יציב. 

הכניסה דרך השער החדש של פארק קראסו למדע , נא לשים לב החנייה בפארק : חניה

יש אפשרות להחנות את הרכב ליד  .המדע הינה בתשלום, ישנן חניות בחינם מסביב למתחם

 אזעקה. -להקפיד על נעילת הרכב ועל  שימוש במנעול הגה  בית הארחה, מומלץ
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 בברכה,                                                                                    

 חה.צוות המרכז ובית האר                                                                   

 

 

 כאןלהרשמה מקוונת לחצו     

 

http://maps.google.com/maps?f=d&source=s_d&saddr=&daddr=31.242942,34.785215&hl=he&geocode=&mra=mi&mrsp=0&sz=17&sll=31.242948,34.785215&sspn=0.004375,0.009645&ie=UTF8&z=17
https://www.beityatziv.com/tanah-22-24117/

