בע"ה

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על הוראת התנ"ך

פיתוח מקצועי תנ"ך חמ"ד תשפ"ב
השתלמויות מלוות ספר  -עקרונות וכלים ללמידה
מורות ומורים יקרים,
לימוד התורה הוא הבסיס לבנין נפש התלמיד.
לימוד זה דורש התעסקות מתמדת – בתכנים ,בדרכי ההוראה ,בחיבור התלמיד לערכים ולהפנמה,
בהקניית יכולות ללומד ובקישורו לספר.
אנו ממשיכים השנה את מתווה ההדרכות מלוות חומש [ונביא] ,הדרכות אלו מלוות את המורה לאורך
השנה ובהן יוצגו עקרונות ,כלים וחומרים שימושיים בנושאים הנלמדים .חלק מההדרכות במפגשי זום
וחלק  -מקוונות בזמן החופשי .מצ"ב פירוט ההשתלמויות.
הרישום להשתלמות [בקישורים להלן] כולל את מפגשי ההדרכה אשר מזכים בשעות השתלמות ,כאשר
במספר יחידות נוספת הרחבה א-סינכרונית העוסקת בעקרונות לימוד ובשימוש בכלי הוראה על פי
התכנים שבכל ספר.
מפגשי פתיחה כלליים להוראת חומש  +נביא לכל שכבות הגיל יתקיימו ביום ראשון כ"א באלול
[ .]29.8כל הקישורים בדף שלפניכם.
מחכים לכם!
צוות מפמ"ר תנ"ך

פירוט ההשתלמויות – תכנים ,מועדים ומנחים.
 .1הוראת חומש בראשית לכיתות א' ,צעד ראשון בתורה'
השתלמות בחומש בראשית לכיתות א נועדה להקנות יכולת ללמד חומש באהבה החל מתחילת כיתה
א' ,בדגש על לימוד המתקיים במקביל לרכישת הקריאה .בהשתלמות יושם דגש על הקניית ערכים,
ויצירת חוויה בלימוד .נעסוק בעיקר בהוראת פרשות בראשית נח ולך לך.
פתיחת ההשתלמות :בע"ה ביום שלישי ב חשוון  20/10/2020במפגש סינכרוני מקוון (זום)
מנחי ההשתלמות :הרב עמירם אלבה והגב' נעמה טורםnaamatorem@gmail.com , amirmelba@gmail.com :
קישור לרישום ולקבלת סילבוס מלא :רישום השתלמות בראשית

בע"ה

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על הוראת התנ"ך
 .2הוראת חומש בראשית לכיתות ב' ,סיפורי בראשית -אבות האומה'
השתלמות בחומש בראשית לכיתות נועדה להקנות יכולת ללמד את תכני סיפורי בראשית – סיפורי
האבות – תוך היקף כל הנושאים בחומש  ,שימוש במיומנויות לומד ,הקניית ערכים ,יצירת חוויה
בלימוד ,ולימוד תוך קריאה משמעותית במילות החומש .נעסוק בהוראת פרשות וירא עד ויחי.
פתיחת ההשתלמות :בע"ה ביום ראשון כ"א באלול  29/8במפגש סינכרוני מקוון (זום)

מנחה ההשתלמות :הרב עמירם אלבה ,מדריך ומנחה מלמדים amirmelba@gmail.com
קישור לרישום ולקבלת סילבוס מלא :רישום השתלמות בראשית לכיתה ב

מפגש הדרכה כללי לקראת שנה"ל  -לימוד החומש ופרקי אברהם יתקיים ביום א' ,כ"א באלול 29/8 ,בשעה
 .20:30מצ"ב קישור לזום .

 .3מורי כיתות ג  -הוראת חומש שמות וספר יהושע
בהשתלמות נלווה את מורי כיתות ג לאורך שנת הלימודים .נכיר את המבנה הכללי של חומש שמות .נציע כלים
להוראת שלושת חלקי הספר :החלק הסיפורי ,החלק ההלכתי ומעשה המשכן .נרחיב בדגשים להוראת התכנים,
וכן עקרונות להוראת הפסוקים ,ובדרכים להקניית מיומנויות ערכים ומידות.
נעסוק בהוראת ספר יהושע ,בהמלצות מתי להתחיל אותו ,ובדרכים להוראתו .ניעזר במערך היחידות העומדות
לרשותנו להוראה רגילה ולהוראה מרחוק.
פתיחת ההשתלמות :בע"ה ביום ראשון כ"א באלול  29/8במפגש סינכרוני מקוון (זום)

מנחי ההשתלמות :הרב עידן טחן והרב יזהר פינטוס galilizhar@gmail.com , idan.tac@gmail.com
קישור לפרטים ולרישום :רישום להשתלמות שמות ויהושע

מפגש הדרכה לקראת פתיחת שנה"ל – הוראת שמות ויהושע ,יתקיים ביום ראשון כ"א באלול  29/8/2020בשעה
 20:30קישור לכניסה למפגש שמות למורי כיתה ג

 .4מורי כיתות ד  -הוראת חומש ויקרא וספר שופטים
חומש ויקרא נלמד על פי תכנית הלימודים החדשה בכיתה ד .ההשתלמות תרחיב את הנלמד במפגשי הזום,
בהם נלווה לאורך כל השנה את הוראה בכיתה .נלמד כלים להוראה בחלקי הספר השונים :פרקי הקרבנות,
הטהרה ,המצוות ,מעגל השנה ועוד .נעסוק בהקניית מיומנויות לומד ,ערכים ורלוונטיות העולים מתוך הפסוקים.
בנוסף נעסוק גם בתכנון ויישום ההוראה בספר שופטים לאורך השנה.
ניעזר במערך היחידות העומדות לרשותנו להוראה רגילה ולהוראה מרחוק.

בע"ה

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על הוראת התנ"ך
פתיחת ההשתלמות :בע"ה ביום ראשון כ"א באלול  29/8במפגש סינכרוני מקוון (זום)
מנחות ההשתלמות :הגב' אביבה אריאל ,הגב' נעמה טורם ,מדריכות מחוזיות לתנ"ך

aviva481@gmail.com , naamatorem@gmail.com
קישור לרישום :רישום להשתלמות חומש ויקרא וספר שופטים
מפגש הדרכה כללי למורי כיתות ד לקראת פתיחת שנה"ל – הוראת ויקרא ושופטים יתקיים ביום ראשון
כ"א באלול  29/8/2020בשעה  20:30קישור לכניסה למפגש ויקרא למורי כיתה ד

 .5מורי כיתות ה  -הוראת חומש במדבר וספר שמואל א
ההשתלמות תעסוק בתכנים המרכזיים בחומש במדבר ,תרחיב את הנלמד במפגשי הזום ,תוך מתן כלים
להוראה בפסוקים ,משימות ללומד ,והטמעת ערכים .נלווה לאורך השנה את ההוראה בכיתה .נעסוק בתכני ספר
שמואל ,בדגשי תוכן להוראת פרקי שמואל שאול ודוד ובכלים להוראת דמויות.
ניעזר במערך היחידות העומדות לרשותנו להוראה רגילה ולהוראה מרחוק.
פתיחת ההשתלמות :בע"ה ביום ראשון כ"א באלול  29/8במפגש סינכרוני מקוון (זום)

מנחה ההשתלמות :הרב עקיבא גולן akivagolan@gmail.com
קישור להרשמה :רישום להשתלמות במדבר וספר שמואל א'
מפגש הדרכה כללי לקראת פתיחת שנה"ל – במדבר ושמואל א ,עם הרב עקיבא גולן יתקיים ביום
ראשון כ"א באלול  29/8/2020בשעה  20:30קישור לכניסה למפגש במדבר למורי כיתה ה

 .6מורי כיתות ו  -הוראת חומש דברים וספר שמואל ב
חומש דברים" ,משנה תורה" ,נלמד בכיתה ו ומהווה סיום ללימוד חמישה חומשי תורה .במפגשי הזום נעסוק
בחלוקת ההוראה לאורך השנה ,ובתכנים וכלים כל חלקי הספר -הסיפור ,הלכה ,המוסר והשירה.
ההשתלמות תרחיב את הנאמר במפגשים תוך הדגמה של כלים ועקרונות הוראה בהם יוכל כל מורה להשתמש
בכיתה :ארגון הידע ,קישור תוכן הפסוקים לעולמו של התלמיד ,הקניית מיומנות ופיתוח חשיבה בהוראת
החומש .נעסוק גם בחלקים מתוך ספר שמואל ב – מלכות דוד ,מרד אבשלום ועוד.
ניעזר במערך היחידות העומדות לרשותנו להוראה רגילה ולהוראה מרחוק.
פתיחת ההשתלמות :בע"ה ביום ראשון כ"א באלול  29/8במפגש סינכרוני מקוון (זום)
מנחה ההשתלמות :הרב יאיר ליברמן מדריך ארצי לתנ"ךyailib@gmail.com :

קישור לרישום :רישום להשתלמות חומש דברים ושמואל ב
מפגש הדרכה בזום למורי כיתה ו לקראת פתיחת שנה"ל – דברים ושמואל ב ,עם יאיר ליברמן ,רכז הוראה ארצי,
יתקיים ביום ראשון כ"א באלול  29/8/2020בשעה  20:30קישור לכניסה למפגש דברים למורי כיתה ו

בע"ה

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על הוראת התנ"ך

 .7השתלמות ייעודית למלמדים ,יסודי
ההשתלמות מיועדת למלמדים בבית הספר היסודי .היא משלבת בין הוראת תכנית הלימודים בתנ"ך תוך
שימת דגש על הנחלת ערכים והקניית מיומנויות לומד.
החידוש בהשתלמות היא בהקניה של כלים מקוונים ובדרכי שימוש מושכלות בכלים האלו במהלך הלמידה.
פתיחת ההשתלמות :כ"ח בתשרי תשפ"ב []4.11.2021
מנחי ההשתלמות :הרב עמירם אלבה והרב עידן טחן
קישור לרישום :רישום להשתלמות מלמדים

 .8הכוורת"  -פיתוח מקצועי מקוון בהתאמה אישית למורי היסודי.
למי שמעוניין בטעימות – יחידות קצרות וממוקדות בהוראת תנ"ך מחכות לכם ב"כוורת".
הלמידה בכוורת מתקיימת בקמפוס מקוון וחדשני .בו תוכלו לבחור בעצמכם באיזה מסלול להשתלם ואת יחידות
הלימוד ולשלב מספר יחידות מתחומי דעת שונים .כולן מוכרות לגמול השתלמות של אופק חדש!
ניתן ללמוד אותן בכל מקום ובכל זמן.
בכוורת שני ערוצי למידה" :המסלול הגמיש"  -יחידות קטנות בנות  3או  6שעות של מיומנויות למידה מ28-
תחומי דעת" .עסקאות חבילה" -קורסים מקוונים של  30שעות בתחומי דעת שונים ,ממוקדים בנושא מסוים.

קישור לקטלוג הכוורת לחצו כאן

