
 

 

 בס"ד ניסן תשפ"ב

 

 ,המורים והמורות ,לכבוד הרמי"ם

 יח"ל חובה[ 3המלמדים במסלול תושבע"פ ]

 ברכת ה' עליכם

 

 כיתה י' תשפ"ג –התחדשות הלמידה 

בשעות האחרונות פורסמה הודעה של שרת החינוך בעניין התחדשות הלמידה במקצועות הקודש )המכונים 

 המח"ר: מורשת, חברה ורוח(.מקצועות  -של שרת החינוך בתכנית 

 

מגמתו של מתווה ההתחדשות הלמידה, אותו מובילה שרת החינוך ד"ר יפעת שאשא ביטון, הוא לבסס את 

מקצועות הזהות והרוח, המכונים בפינו מקצועות הקודש, כבוני זהות. השאיפה שלימודי תושבע"פ יהיו אבן יסוד 

הם המנחים אותנו בהוראה. דרכים ללמוד תושבע"פ ויאהבו "פ תושבעבזהות התלמידים שלנו, והרצון שהם ידעו 

 רבות להוראה, אך היעד אליו אנחנו שואפים הוא אחד.  

 

שבהם נסביר בפירוט על התכנית, נשתדל לתת מענה לשאלותיכם, זום  קיים אי"ה מפגשיתאריכים הבאים נב

 ונתחיל בהיערכות מסודרת לקראת השינויים הצפויים. 

 התאריכים הם: 

 20.30בשעה  9.5יום שני ח' באייר  .1

 20.30בשעה  15.5יום ראשון י"ד באייר  .2

 20.30בשעה  17.5יום שלישי ט"ז באייר  .3

 כולם מוזמנים להשתתף באחד המפגשים על פי בחירתם.

 il.zoom.us/j/84305489210?pwd=V1BicXJvQUlhazhoUmV5L2NFMFZ1Zz09-https://eduקישור למפגשים: 

 

במסגרת התכנית להתחדשות הלמידה תתאפשר לבתי הספר הבחירה בין שמירה על מסגרת ההיבחנות הקיימת, 

 ן התנסות בדרכי למידה נוספות. נתנסה ונשתכלל עד שנתקרב עוד ועוד להשגת היעד המבוקש. לבי

 מסלולי התכנית. עם בה תוכלו להיעזר להיכרות ראשונה על תכנית התחדשות הלמידה מצורף קישור למצגת 

 Geniallyבגירסת  ,  wordבגירסת קישור למסע מורה להתחדשות הלמידה. 

 

שות ותקווה לצד בלבול וחשש מהלא מוכר והלא ידוע. כמו בכל שינוי, באופן טבעי התגובה הראשונית היא התרג

של תושבע"פ  םמדריכיהעבודה רבה הושקעה בחשיבה על מתווה ההתחדשות בכלל, ועל יישומו בחמ"ד בפרט. 

ימשיכו ללוות את בתי הספר ולסייע להם בהסברת המתווה וביישומו בכיתות י' החל משנת הלימודים הקרובה 

 תשפ"ג, נקיים בעז"ה סדנאות הקשורות בהתחדשות הלמידה.   םהלימודי)תשפ"ג(. לקראת שנת 

https://edu-il.zoom.us/j/84305489210?pwd=V1BicXJvQUlhazhoUmV5L2NFMFZ1Zz09
https://meyda.education.gov.il/files/mazkirut_pedagogit/toshbammd/hith1.docx
https://view.genial.ly/6252cfa0e2956c001ef71220/dossier-reporting-
https://view.genial.ly/6252cfa0e2956c001ef71220/dossier-reporting-


 בברכה אותה אנו אומרים בתפילת שחרית: להתברך שנזכה 

"אבינו אב הרחמן המרחם רחם נא עלינו ותן בליבנו בינה להבין ולהשכיל. לשמוע ללמוד וללמד לשמור לעשות 

 ".בתורתך ודבק לבנו במצוותיךולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, והאר עיננו 

 

 , רבה וקיץ בריא בברכה

 הרב יהודה זולדן                      

 מפמ"ר תלמוד תושבע"פ 

           

 

 


