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מנהלים ומורים יקרים,

תוכנית בארי במכון שלום הרטמן מציעה לסגלי ההוראה בבתי הספר מגוון 
השתלמויות בית-ספריות, במטרה לפתח שיח זהות יהודית-ישראלית פתוח 

 ומכיל.
ההשתלמויות מיועדות לכלל חדר המורים, לצוותי הוראה להוראת תרבות 
יהודית-ישראלית, למחנכים ולכל קבוצה נבחרת אחרת מסגל בית הספר.

השתלמויות המורים מכוונות להיכרות ולשכלול הוראת תוכניות הלימודים 
החדשות, לעבודה חינוכית על סוגיות של חזון ואקלים בית-ספרי. ניתן 

להתאים את ההשתלמויות ללוח השנה היהודי כמו גם לסדר היום הבית-ספרי.

את ההשתלמויות מעבירים מיטב המנחים והמנחות של צוות תוכנית בארי 
ובכל אחת מהן ניתן לשלב יום עיון במכון הרטמן, בהשתתפות חוקרים ומרצים 

בכירים מטעם המכון. תוכנית ההשתלמות הסופית תיבנה במשותף עם צוות 
בית הספר ובהתאמה לצרכיו הייחודיים.

אני מזמין אתכם לנצל את המשאב שתוכנית בארי מעמידה לרשותכם. 

צוות בארי יעמוד לרשותכם בכל שאלה וצורך.

ומוצלחת! טובה  לימודים  שנת 

אשל קליינהאוז

מנהל תוכנית בארי

מכון שלום הרטמן

ִמיד  ה ּתָ ּתָ ַחּלֹונֹות ַחְדֵרי ּכִ
ּפֹוִנים ֶאל ֶהָעִתיד

ה  נּו ֶׁשּזֶ ַוֲאַנְחנּו ָחַׁשְבנּו ְלֻתּמֵ
ַהּנֹוף ֶׁשָרִאינּו ִמן ַהַחּלֹון

יהודה עמיחי
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מידע כללי למשתלמים בשנת הלימודים תשע"ט

גמולי השתלמות למורים
ההשתלמויות הן בהיקף של 30 שעות ומוכרות ל'אופק חדש' ול'עוז לתמורה'.

מקום ההשתלמות
 ההשתלמות תתקיים בבית הספר או במרכז פסג"ה באזור.

ניתן לשלב בהשתלמויות מפגש אחד או יותר במכון שלום הרטמן בירושלים.

ניתן לשלב בהשתלמויות גם מפגש מתוקשב של למידה מהבית על בסיס יחידות 
שתהיינה זמינות ברשת האינטרנט.

דרישות
נוכחות ב-80% מהמפגשים והגשת מטלה מסכמת לפי ההנחיות.

עלויות
ההשתלמויות המוצעות הן במסגרת ההשתלמויות הבית-ספריות המתוקצבות 

)במימון משרד החינוך, באמצעות הפסג"ה( או במסגרת השתלמויות ליחידות 
מנהליות במשרד החינוך.

Beeri.hartman.org.il מידע מפורט על ההשתלמויות באתר בארי

כיצד מזמינים השתלמות?

להתייעצות ולהזמנת השתלמות יש לפנות למנחה תוכנית בארי בבית הספר או 
למנהל האזור בתוכנית בארי:

· אזור הצפון - יעל קרואל, 054-4842937	

· אזור המרכז - יעל גרוס-רוזן, 054-4598937	

· אזור הדרום - איציק רבי, 050-8828314	

 ניתן לפנות גם לדנה בניון, רכזת ההשתלמויות, 02-5675365
beeri@shi.org.il או בכתובת
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רשימת ההשתלמויות

השתלמויות המיועדות לכלל הצוות החינוכי

"פנים אל מול פנים" - למידה בית-מדרשית דיאלוגית. 1

מתלמוד למעשה - כיצד להפוך שיח ערכי לאורח חיים בית-ספרי. 2

"רק בגלל הלוח" - היכרות עם לוח השנה העברי-ישראלי. 3

ף" - תיקון עולם, ערבות הדדית, צדק וצדקה. 4 ְרדֹּ "ֶצֶדק ֶצֶדק ִתּ

מדרש מקום - זיקות בין חינוך, סביבה וקהילה. 5

"ְוָהיּו ֵעיֶניָך רֹאֹות ֶאת מֹוֶריָך" - תרבות של מבוגרים משמעותיים. 6

"או חברותא או מיתותא" - על קהילת למידה. 7

פגישה אישית עם חז"ל - שיחה מחודשת עם מקורות ישנים. 8

יהודית ודמוקרטית בדיבור אחד? - ערכים דמוקרטיים ויהדות. 9

השתלמויות המיועדות לצוותי הוראה ייחודיים

 "חיים בתוך סיפור" ומסע ההתבגרות היהודי-ישראלי. 10
תכנית הלימודים החדשה לכיתה ז'

 תיקון עולם במשנה ובהגות הציונית. 11
תכנית הלימודים החדשה לכיתה ח'

"צא ולמד" - דרכים בחינוך יהודי-חווייתי. 12

הכשרה מתקדמת למורים מלווי מסעות לפולין. 13
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השתלמויות המיועדות לכלל הצוות החינוכי

1. "פנים אל מול פנים"
למידה בית-מדרשית דיאלוגית - כלים ומחשבות על נתיבים 

חדשים בהוראה 

דרכי הלימוד היהודיות המסורתיות - 'בית המדרש', ה'חברותא' ועוד - מעודדות 
את הלומד להפוך ללומד עצמאי, ומזמנות אפשרויות חדשות של דרכי הוראה 

שניתן להתאימן לתחומי לימוד שונים ומגוונים. 

בין הנושאים בהשתלמות 

· כיצד להיות "מי שיודע לשאול"? - על אומנות השאלה	

· כיצד משלבים בין הוראה פרונטלית להנחיית שיחה ודיון?	

· על חשיבותו של דיאלוג בין תלמידים, הורים ומורים 	

2. מתלמוד למעשה 
כיצד להפוך שיח ערכי לאורח חיים בית ספרי

עד כמה ניתן לצמצם את הפער בין האני מאמין החינוכי-ערכי ליישומו בהוויית 
החיים הבית ספרית? בהשתלמות נבחן אילו כלים מעמידה התרבות היהודית 

לרשותנו, בבואנו לממש את חזון בית הספר ולגשר בין תלמוד למעשה. הלימוד 
בהשתלמות ישלב לימוד מקורות ובירור אישי וצוותי.

בין הנושאים בהשתלמות

· "אני מאמין" בית-ספרי: כיצד מתרגמים שיח ערכי לאקלים בית 	
ספרי?

· על היחסים שבין בית הספר לבית, ועל מנהיגות ומעורבות במעשה 	
החינוכי  

· תפקידן של פדגוגיות חדשניות בהוראה בהנחלת שיח ערכי	
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3. "רק בגלל הלוח" 
הכרות עם לוח השנה העברי - ישראלי מתוך אספקלריה ערכית

חגי ישראל מבטאים מגוון של ערכים בחיי היחיד ובחיי הכלל. השתלמות זו 
תהווה מסגרת לימודית וחווייתית למשתתפיה ותאפשר לימוד מקורות מגוונים 

של תולדות החג, מקורותיו וגלגוליו, ודרכים לביטוי אווירת החג במגוון דרכים 
בחיי בית הספר.

בין הנושאים בהשתלמות

· בית הספר לובש חג - על הקשר בין עיצוב הסביבה ללמידה	

· כיצד לבנות טקסי חג ומועד משמעותיים בכיתה ובביה"ס?	

· זהות ויצירה: סדנאות אמנות לקראת חגים	

4. צדק צדק תרדוף
תיקון עולם, ערבות הדדית, צדק וצדקה

ההשתלמות תתמקד בחתירה לצדק חברתי כמחויבות אישית ומוסדית וגם 
כמשימה חינוכית בת השגה. ההשתלמות תשלב לימוד, דיון ומחשבה לצד היכרות 

עם החברה בישראל ועם הכלים החינוכיים שאיתם ניתן לחולל שינוי.

בין הנושאים בהשתלמות

· מקורות ומציאות: בין המקרא לחוקי העזר העירוניים, בין אגדות 	
 Ynet-חז"ל ל

· כיצד מתחולל שינוי חברתי ומה מזמנת לנו הזירה הבית-ספרית 	
כמראה של החברה הישראלית שבה אנחנו חיים?

· תכנון הובלה וליווי ל'תעודת הבגרות החברתית' בכיתות י'-י"ב 	
)אופציונלי( 
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5. מדרש מקום
זיקות בין חינוך, סביבה וקהילה

כיצד יוצרים חיבור בין אדם למקום? בהשתלמות נקיים שיח זהות אישי 
ומקצועי בעזרת מקורות מארון הספרים היהודי-ישראלי, ובאמצעותו נרקום את 

הקשרים בין בית הספר לבין הסביבה שבה הוא נמצא.

בין הנושאים בהשתלמות

· "האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו" - נופים שעיצבו אותנו	

· עיסוק בקיימות ובקהילתיות בשפה יהודית	

· תכנון והובלת פרויקט בית-ספרי במסגרת חינוך מבוסס מקום	

6. "ְוָהיּו ֵעיֶניָך רֹאֹות ֶאת מֹוֶריָך" 
תרבות יהודית כתרבות של מבוגרים משמעותיים

מהן הדרכים העומדות בפנינו כדי להיות "מבוגר משמעותי" עבור התלמיד? 
ההשתלמות מציעה מסע לבירור המושג "מבוגר משמעותי" דרך עיון במקורות 

יהודיים תוך שיח פרשני חופשי בחברותא.

בין הנושאים בהשתלמות

· האל כמבוגר משמעותי בסיפור גן עדן	

· על משבר הסמכות ההורית והמורית 	

· האם ניתן בכלל לחנך לערכים בעידן פוסט-מודרני?	

7. "או חברותא או מיתותא" - על קהילות למידה
מהי למידה, וכיצד אנשים לומדים? 

באופן מסורתי אנו רואים למידה כפעולה אישית שבמסגרתה רוכש הלומד ידע 
או מיומנויות חדשות. לאחרונה התפתחו גישות שמגדירות למידה במונחים של 
השתתפות בקהילת מעשה. בהשתלמות זו ניחשף לתיאוריות של למידה ונתנסה 

בעיצוב סביבות למידה חדשות. 
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בין הנושאים בהשתלמות

· מהי למידה? אילו דגמים קיימים ואיך עושים את זה בעולם?	

· טכנולוגיה ולמידה - היכרות והתנסות	

· חוויה של קהילת למידה	

8. פגישה אישית עם חז"ל
שיחה מחודשת עם מקורות ישנים

חז"ל הם החכמים שחוללו מהפכה עמוקה ברגע מכריע וגורלי בתולדות העם 
היהודי, אחרי חתימת המקרא. מי היו חז"ל - המחדשים המקוריים ופורצי הדרך 
בגישתם ליהדות? עד כמה הם רלוונטיים להיום? בהשתלמות נערוך היכרות עם 

חז"ל ועולמם תוך מפגש עם טקסטים ורכישת כלים לקריאה בהם. 

בין הנושאים בהשתלמות

· אלוהים של חז"ל ואלוהים שלנו	

· ארון הספרים שבין התנ"ך והפלמ"ח	

· סליחות, שמיטה, שבת וקדושת הארץ	

>>
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9. יהודית ודמוקרטית בדיבור אחד?
ערכים דמוקרטיים ויהדות

המתח בין יהדות ודמוקרטיה עולה לסדר היום הציבורי שלנו בסוגיות בוערות 
שונות. במהלך ההשתלמות נבחן את שני העולמות, היהודי והדמוקרטי, ונבחן 

פתרונות אפשריים לשילוב בין השניים.

בין הנושאים בהשתלמות

· מהו אוצר המילים היהודי של הדמוקרטיה?	

· "שלי שלי ושלך שלך"? - בין חירויות הפרט ומחויבות חברתית 	
בחברה דמוקרטית

· מגיע לי? על זכויות, חובות ואחריות אישית בחברה דמוקרטית, 	
במקורות יהודיים וגם כאן ועכשיו.

השתלמויות המיועדות לצוותי הוראה ייחודיים

10. "חיים בתוך סיפור" ומסע ההתבגרות היהודי-ישראלי
השתלמות לפי תוכנית הלימודים החדשה לכיתה ז' בתרבות 

יהודית-ישראלית

תהליך ההתבגרות קשור גם בלקיחת האחריות על הסיפור העובר מדור לדור: 
הסיפור המשפחתי, הקהילתי והלאומי. ההשתלמות מציגה את 'הסיפור' ככלי 

חינוכי רב עוצמה. נזהה את איכויותיו של הסיפור, נכיר את גישת בית המדרש 
ונתנסה בכלים לבניית תהליכים חינוכיים מבוססי 'סיפורים'.

בין הנושאים בהשתלמות

· כיצד קוראים סיפור, וכיצד מספרים סיפור?	

· סיפורים אישיים - ברוריה והלל הזקן, יונה בוגלה ורחל המשוררת	

· גיל מצוות כהזדמנות לעיצוב הסיפור האישי ולקבלת השראה 	
מסיפוריהם של אחרים
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11. תיקון עולם במשנה ובהגות הציונית 
השתלמות לפי תוכנית הלימודים החדשה לכיתה ח' בתרבות 

יהודית-ישראלית

בהשתלמות נתבונן על החברה כמבנה בעל משמעות וחוקים משלו ועל הייעוד 
המוסרי והרוחני של  תיקון העולם, באמצעות היכרות ולימוד של המשנה ושל 

מקורות הציונות והישראליות החדשים.

בין הנושאים בהשתלמות

· "על שלושה דברים העולם עומד" - תיקון עולם, צדק וצדקה	

· שלי שלי ושלך שלך - חוק, חברה וזכויות	

· בדרך לחברת מופת - על ישראל בהגות הציונית 	

12. "צא ולמד" - דרכים בחינוך יהודי-חווייתי
ההשתלמות מבקשת להפוך את העיסוק בזהות יהודית-ישראלית לחלק מההווי 
התרבותי של קהילת בית הספר דרך התנסויות עשירות והזדמנויות חינוכיות 

כגון טקסים, סיורים, בתי מדרש ועוד.

בין הנושאים בהשתלמות

· בית מדרש יוצר	

· לא על הטקסט לבדו: שימוש באמצעים תיאטרליים, צילום וקולנוע 	
בכיתה 

· התנסות - מהו מקומה של החוויה בתהליך הלמידה?	
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13. הכשרה מתקדמת למורים מלווי מסעות לפולין 
התהליך החינוכי סביב המסע לפולין מזמן דיון בשאלות ערכיות ודילמות 

חברתיות אקטואליות. השילוב של לימוד בית-מדרשי ומתודולוגיה חווייתית 
והתנסותית מאפשר למלווים מסעות לפולין להוביל חלקים מרכזיים בתהליך 

החינוכי לקראת המסע, במהלכו ובעקבותיו. 

קהל היעד: מדריכים ומורים המלווים מסעות לפולין

בין הנושאים בהשתלמות

· היכרות עם יוזמות חינוכיות חדשניות העוסקות בתודעת השואה.	

·  עיבוד שאלות ערכיות הקשורות בשואה לשיעורי חינוך, 	
בהובלת חוקרים ומחנכים בכירים.

·  הרחבת "ארגז הכלים" של המחנך דרך למידה חווייתית, 	
בית מדרש יוצר ובניית טקסים.



 בית הספר להוראת 
תרבות ישראל

ע ב ש ר  א ב  | ב  י ב א ל  ת  | ם  י ל ש ו ר י

 היכרות מעמיקה עם ארון הספרים היהודי, שיחה על יהדות
וישראליות וכלים פדגוגיים להוראת תחום הדעת.

₪

<<  התוכנית להרחבת הסמכה 
בתרבות יהודית ישראלית

 יום לימודים בשבוע, 15:30-09:30, 
למשך שנתיים )180 שעות שנתיות(

גמולים לזכאים, מלגה והחזר שכר לימוד

<< התוכנית לחינוך יהודי חווייתי
14 מפגשים המוכרים לגמול של עד 90 שעות

<< התוכנית למנהלים
14 מפגשים המוכרים לגמול על ידי אבני ראשה
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ספרי לימוד חדשים של תכנית בארי
על פי תכנית הלימודים החדשה במקצוע תרבות יהודית-ישראלית

חיים בתוך סיפור
בעקבות דמויות מופת, שנת ההתבגרות 

ומועדי ישראל 

לכיתה ז' 

מי הגיבורים שלי? מה הופך אדם לדמות מופת? 
 מתי אדע שהתבגרתי? 

האם אמשיך בתלם שסללו לי או שהגיע הזמן לדרך 
חדשה?

וִנים ּוְמַׁשִּנים ֶאת ָהעֹוָלם ׁשֹ
תיקןן העולם והחברה בעקבות המשָנה, 

הגות ציונית ומועדי ישראל 

לכיתה ח' 

כיצד מעוצבת חברה? מהי מחויבותו של הפרט 
 לזולתו, לקהילה ולסביבה? 

מהו ייעודו של  היחיד לעצמו בתוך חברה?



. . .

פירוט 
 ההשתלמויות

באתר תוכנית בארי
beeri.hartman.org.il



 . . .

תשע"ט

להתייעצות ולהזמנת השתלמות 
 יש לפנות למנחה תוכנית בארי בבית הספר

או למנהל האזור בתוכנית בארי:

אזור הצפון < יעל קרואל, 054-4842937
*

אזור המרכז < יעל גרוס-רוזן, 054-4598937
*

אזור הדרום < איציק רבי, 050-8828314

ניתן לפנות גם לדנה בניון, רכזת ההשתלמויות
beeri@shi.org.il | 02-5675365


