
 

 תורה נביאים ו...כותבים

קוח על הוראת יהל חברה ונוער בשיתוף הפנמשל  כתיבה תכניתה הינ " תורה נביאים ו...כותבים"

 התנ"ך.ספר לחזק את הקשר של התלמידים למורשתם ולספר הספרים,   התכנית מטרת .התנ"ך

דיאלוג עם  מזמנתו בלבד, בבתי הספר הממלכתיים ב,"י –ה'  כיתות  התכנית מיועדת לתלמידי

 .כתבה בעיתון  ועוד מאמר, ,מחזה ,סיפור ,המקרא בכתיבה יוצרת, שיר

 תתקיים תכנית "באור פניך" באחריות החמ"ד. -בחינוך הדתי

 :לפי שכבות גיל  בתחרויותתשתתפנה  על ידי בית הספר, העבודות הנבחרות

  ,' באחריות המפמ"ר לתנ"ךו - 'כיתות ה 

 באחריות מנהל חברה ונוער והמפמ"רים לתנ"ך 'ט – 'זכיתות חט"ב   

 ך"והמפמ"רים לתנ באחריות מנהל חברה ונוער ב"י –' י כיתות חט"ע  

מחוון ה, על פי   %30ה מסגרת ב הערכה חלופית תוכרנה כב, "י – 'עבודותיהם של תלמידי כיתות י

 .  ך"של מפמ"ר תנ

 לוחות הזמנים:

 והגשת העבודות לוועדות המחוזיות.  סיום תהליך בית ספרי -, ה' שבט תשע"ז1/2/2017

  והגשת העבודות הנבחרות לוועדה הארצית.  סיום ועדה מחוזית -, ג' אדר תשע"ז1/3/2017

 מפגש ומסקנות.  -סיום ועדה ארצית -, ט' ניסן תשע"ז5/4/2017

  .ות לזוכים במקומות הראשוניםהענקה ביום העצמא טקס -, ו' אייר תשע"ז 2/5/2017

 מחוזיים . הבטקסים אשר ינתנו תעודה ושי ביזכו  ,כותבי העבודות הזוכות

אשר ,תעודה ושי כספי ויקבל -מטעם  הוועדה הארצית  מות הראשוניםבמקותלמידים הזוכים ה

 בהערכה חלופית.  מלאציון ל כן ו, יהודי ביום העצמאות תשע"ז עולמי לנוערחידון הב ינתנו 

 .חוזר מנכ"ל תשע"ז -בפרטים נוספים הנחיות הבהרות ופעילויות, ניתן לראות 

 .תשע"ו ונושאים לכתיבהבשנת  את ספר העבודות ניתן למצוא  , התכניתאתר  -ב

 הפיקוח על הוראת התנ"ך, רואים חשיבות רבה בהשתתפותכם, וקוראים לכםנהל חברה ונוער ומ

  להצטרף ולקחת חלק פעיל בתכנית. 

  הרשמה לתכנית "תורה, נביאים ו...כותבים" תשע"ז הרישום לתכנית דרך הקישור המקוון בלבד:

 .בבית ספריכם עם המורים ללשון, הבעה וספרות  לשתף פעולה אנו ממליצים ההכתיבלקידום 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMam/TochnitAlYesodi/HarachaChalufit/Machvan.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMam/TochnitAlYesodi/HarachaChalufit/Machvan.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMam/TochnitAlYesodi/HarachaChalufit/Machvan.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/7/7-12/HodaotVmeyda/H-2016-1-7-12-1.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/7/7-12/HodaotVmeyda/H-2016-1-7-12-1.htm
http://edu.gov.il/noar/BibleContest/tora/Pages/torah-pophets-and-witing.aspx
http://services.education.gov.il/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=http%3a%2f%2fservices.education.gov.il%2fFormServerTemplates%2fEdu.tnh.noar.harshama_kotvim_bs_AinZain.xsn
http://services.education.gov.il/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=http%3a%2f%2fservices.education.gov.il%2fFormServerTemplates%2fEdu.tnh.noar.harshama_kotvim_bs_AinZain.xsn


 

 

 0526346041, מדריך ארצי, טל. חננאל מלכה מטעם מנהל חברה ונוער רכז התוכנית

Chenmalka2@gmail.com 

 מטעם מנהל חברה ונוער: רכזים במחוזות 

 revitalasaf@walla.com  , 052 3223344 אסף,  רויטל : הצפון מחוז –

 annabar2204@gmail.com , 3347-778-050 אנה בראזני,  חיפה:  מחוז –

 zakika@education.gov.il  , 3027-628-050זכי כבתי, המרכז:  מחוז –

 esther15583@gmail.com , 4368-398-050אסתר שקלים, אביב:  תל מחוז –

 y.racheli5@gmail.com ,  052 -2884 - 645 יפרח,  הדרום: רחל מחוז –

 Sharonak18@gmail.com, 9764-768-050קאפח,  שרונה ירושלים: מחוז –

 

 בברכת הצלחה,

 ענת צידון                                                                                                  איציק בן אבי       

 מפמ"ר תנ"ך ממלכתי                                                                        הממונה על חידוני התנ"ך 
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