
 

 תשע"ח נביאים ו...כותבים תורה,

 . י"ב-ה'ת מיועדת לתלמידים בכיתוכותבים!" התכנית "תורה, נביאים... ו

, בנוסף על דרכי במוסדות החינוך שיבחרו להשתתף בתכנית ילמדו תנ"ך גם באמצעות כתיבה יוצרת

תנ"ך על פי יביאו לידי ביטוי את פרשנותם הייחודית לסיפור ב. התלמידים הלימוד השגרתיות

  בחירתם, באמצעות שיר, סיפור, כתיבה עיתונאית, מאמר, דו שיח בין דמויות ועוד. 

הספר היסודי בכיתות בבתי  לתלמידים גם תחרויות לכתיבה יוצרתבמסגרת התכנית תתקיימנה 

 שיתוף המפמ"רית לתנ"ך, הגב' ענת צידון. ב ו'-ה'

 שכבות גיל:  בבתי הספר העל יסודיים תתקיימנה תחרויות בשתי

 ט' -כיתות ז'- 

 'יב -כיתות י'-

 מילה.  2500בשתי שכבות הגיל היקף העבודות לא יעלו על 

הבגרות בתנ"ך, תעודת במסגרת  (30%) עבודותיהם של תלמידי התיכון ישמשו גם להערכה חלופית

 המפמ"רית לתנ"ך ולפי תוכנית הלימודים. לפי המחוון של 

בית הספר יביא לידיעת התלמידים העבודות הנבחרות. ירוכזו ובו  ארציספר יודפס בסיום התהליך, 

 כי עבודותיהם עשויות להתפרסם ברבים.

שיוביל את התכנית בבתי הספר. באחריות המנחה לעודד את בתי  רכזברמה המחוזית יש למנות 

לקיים סדנאות כתיבה למורים ולתלמידים. בתחום הכתיבה . מומלץ הספר במחוז להצטרף לתכנית

 להסתייע בהנחיה של מפמ"ר עברית ושל מדריכות שפה במחוזות. מומלץ

בתי הספר היסודיים בידי המפמ"ר לתנ"ך, ואילו בחטיבת הביניים האחריות על הפעלת התכנית ב

 ה לתוכנית דרך האינטרנט. הרשמה. מינהל החברה והנוערובחטיבה העליונה בידי 

 הרשמה לתוכנית תורה, נביאים ו..כותבים

 ודרך ההגשה תבחינים לכתיבת העבודות במסגרת התכנית

 קיום קשר מובהק בין התנ"ך לבין הטקסט שכתב התלמיד    א.

)ביטוי אמנותי שתוצאתו טקסט ספרותי. צורות העבודה עומדת בהגדרה של כתיבה יוצרת     ב. 

  הכתיבה היוצרת הנפוצות הן סיפורת, שירה, מחזה או תסריט(. 

העבודה מהווה תוצר של תהליך למידה הכולל חקירה מעמיקה של הנושא. תהליך החקר ייעשה     ג. 

 בליווי הדרכה ויתועד בנספחי העבודה.

 פרותיים מגוונים.על מקורות סתהיה מבוססת העבודה     ד. 

 ראויה ומתאימה לגיל התלמיד.תהיה רמת העבודה, מבחינה תכנית ושפתית,    ה. 
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לכתוב על כל נושא שהוא בתנ"ך. רשימת נושאים לדוגמה אפשר למצוא באתר חידוני התנ"ך  ו. ניתן

מגישי העבודה  .list.pdf-topics-http://meyda.education.gov.il/files/noar/focused  בכתובת

הרוצים שהעבודה תוכר להם במסגרת הערכה חלופית, יידרשו לכתוב על נושא מהפרקים הנלמדים 

 בתוכנית ההערכה החלופית.  

, ויצוינו בהן שם 1.5, רווח בין השורות 14, בגודל  Davidהעבודות תוגשנה במסמך וורד בגופן  ז.

התלמיד, שם בית הספר, שם המורה המנחה, שם המחוז וכותרת העבודה. על העבודה לכלול טקסט 

 עבודות שלא יעמדו בקריטריונים יוחזרו לבית הספר.  בלבד ואין להוסיף לה תמונות.

 כל עבודה תוגש על ידי תלמיד אחד בלבד. ח.

 הועדה הבית ספרית

להקים צוות של בית הספר ימנה רכז לתוכנית שיהיה אחראי התוכנית בבית הספר. באחריות הרכז 

העבודות הזוכות מבית הספר ותעביר אותן הלאה לוועדה המחוזית.  3וועדה בית ספרית שתבחר את 

שגיאות כתיב, שרמתן הולמת את גיל  למחוז הן ללאהעבודות הנשלחות כי  באחריות הוועדה לוודא

 הכותבים ושהן אינן פוגעות או מזלזלות באוכלוסייה מסוימת או בספר התנ"ך.

 .ללשון ומורה והבעה לספרות מורה, ך"לתנ ממורה תורכב ספרית הבית הוועדה

 -ה עד לתאריך, במחוז התוכניתרכז של אלקטרוני הדואר הובת לכת העבודות הנבחרות יישלחו 

 ., יום חמישי, ט"ז שבט תשע"ח1/2/2018

חתימות חבריה למנחה התכנית בית הספר יגיש סיכום שבו מצוינות החלטות הוועדה בצירוף 

, לאחר קריאה קפדנית ועריכה לשונית. עבודות שלא עומדות בקריטריונים יוחזרו לבתי במחוז

 העבודות הזוכות.  6 שלב ארצי, בו ייקבעו לאחר שלב זה יתקיימו שלבים מחוזיים הספר. 

 לוחות זמנים

 , יום חמישי, ט"ז שבט תשע"ח1/2/2018 -סיום שלב בית ספרי

 , יום חמישי, ז' אדר התשע"ח22/2/2018 -סיום שלב מחוזי

 , יום חמישי, כ"ח אדר התשע"ח15/3/2018  -ועדה ארצית

 . 5/2018 -מהלך הב -טקס סיום

 לשאלות ניתן לפנות לרכזי התוכנית במחוזות: 

 chenmalka2@gmail.com, 041-346-0526רכז ארצי: חננאל מלכה, 

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

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

 yosmast@gmail.com       ,5591-233-050המרכז: יוסי מסטאי,  מחוז –

 esther15583@gmail.com   4368-398-050 אסתר שקליםאביב:  תל מחוז –

 יעודכן בהמשך.  -מחוז דרום וירושלים-
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