
 מורים יקרים,

 

לאחר שבעה חודשים ללא מפמ"ר נבחרה במכרז של משרד החינוך ענת צידון לעמוד בראש מערכת הוראת התנ"ך 

. ענת לימדה תנ"ך , ושם הכרתיהבבית הספר זיו בירושליםלפני שנים רבות ואני עבדנו ענת  הממלכתי.בחינוך 

רכזת שכבה. בשנים כהספר העל יסודי, ושימשה כרכזת מקצוע ובכל כיתות בית אוכלוסיות שונות ומגוונות 

ניהלה בתי ספר יסודיים ולימדה בכיתות יסוד. זוהי הפעם הראשונה שיש לנו מפמ"ר שמכירה את היא האחרונות 

 י"ב.   כיתה מכיתה א' ועד –כל הרצף השנים עשר שנתי 

מתוך הכישורים המקצועיים שלה ומתוך  –חושבת שאין אדם ראוי מענת להמשיך לתת מענה להוראת התנ"ך 

בעשרות השנים האחרונות השקיעו מפמ"ריות עמוקה את שדה החינוך וההוראה על שלביו השונים. ה הכרותה

י"ב. בד בבד נחלשו  –דגש על כיתות י' שימת תנ"ך בעיקר בתכניות הלימודים ובפיתוח מורים בעל יסודי, תוך 

והן בשל מיצ"בים ומבחנים  ,הן בשל צמצום שעות התנ"ך ,חטיבת הבינייםבלימודי התנ"ך בבית הספר היסודי ו

ב במתמטיקה או למבחן "ך רבות נגזלות כדי להתכונן למיצ"בכיתות אלה. שעות תנ שמספרם הולך וגדל אחרים

והקשר  ,בתנ"ךבסיסית ת ביניים אין התמצאות ויסודי וחטיבביה"ס הבוגרי לבאנגלית. פעמים רבות  בינלאומי

תהליכים  יש השפעה מכרעת עלגירסה דינקותא לחוסר ענין. בבורות וב מתאפייןשלהם אל ספר הספרים 

כמובן יש מורים ובתי ורגשיים ועל כן חשוב כל כך לטפח הוראה נכונה בגן הילדים ובכיתות היסוד.  םקוגניטיביי

לענין ולהלהיב את תלמידיהם וללמד את הספר כחלק מהתשתית ספר שיודעים לתת למקרא את מקומו הראוי, 

שלנו וכחלק מהשיח התרבותי בן ימינו. מגיע לבתי ספר ולמורים אלה לקבל את הכרת המפמ"ר, אולי  הרוחנית

. בכיתות היסוד וחטיבת הביניים לעסוק גם בהדרכת מורים אחרים ולהוביל מהלכים שיחזקו את לימוד התנ"ך

אתגרים שהוזנחו ל תיתן מקום ותשומת לבו',  –הוראת התנ"ך גם בכיתות א'  עם ההתמודדותאת של ענת  הכרותה

 הוראת התנ"ך בבית הספר העל יסודי. מקדם ומפתח את, לצד עיסוק במשך שנים

! היא ראויה למורי רבה הצלחה להמאחלת ו עם כניסתה לתפקיד אותהמברכת שמחה מאד למינויה של ענת, 

 ראויים לה!התנ"ך והם 

והארציות, שהמשיכו  וות מדריכות מפמ"ר תנ"ך )ומדריך(, המחוזייםמבקשת להודות מקרב לב לצבהזדמנות זו, 

האחריות, להוביל את הוראת המקרא, לתת מענה לכל פונה ולקיים את הניהול השוטף של הוראת המקצוע. 

 להערכת כולנו. ראויות שמאפיינים את עבודתםהאחווה והמקצועיות 

 חופשה נעימה, ממלאת ומרעננת! –ולכם מורי התנ"ך 

 

 בהערכה רבה,

 ד"ר רוני מגידוב

 


