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שלום לכם מורים, תלמידים יקרים, חדשים וותיקים.

אנחנו שמחים להגיש לכם את מידעון בית הספר להוראת 
תרבות ישראל של תכנית בארי לשנת תשע"ט. החוברת 

שבידכם מאגדת את הפעילות שתערך בשלוחות בית הספר 
להוראת תרבות ישראל בירושלים, בכרמיאל ובתל-אביב. 

בעמודים הבאים תמצאו את התאריכון השנתי, מערכת השעות 
של כל המסלולים, פרטי המורים ותיאור הקורסים שכל אחד 

מכם ילמד: מנהלים, מורים והעוסקים בחינוך חברתי.

בתוך בניית התוכניות השונות לא שכחנו לרגע את המטרה: 
להעמיק זהות יהודית־ישראלית מגוונת ופלורליסטית בקרב 

צוותים חינוכיים, כלומר - אתם, תלמידיכם והקהילות 
השונות להן אתם שייכים.

תכנית ההכשרה שלנו למורים משלבת שלושה מרכיבים: 
אוריינות בתחומי הדעת של תרבות ישראל, הקניית כלים 

פדגוגיים ופיתוח דיאלוג מעמיק בשאלות של זהות, 
שייכות ואחריות למרחב היהודי-ישראלי. כל זאת תוך 

הדגשת הרלוונטיות של הידע הנרכש מעמדה פלורליסטית 
ודמוקרטית. 

אנחנו מאמינים כי הצירוף בין החברים בתכניות השונות 
בבארי: מנהלים, מורים ומובילי החינוך החברתי, יכול 

לייצר קהילה בית ספרית שבה מתקיימת שיחה על אודות 
יהדות עשירה, פתוחה, נוגעת ומתחדשת. קהילה  כזו היא 

שתבטיח את שגשוגה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. 

אנו מודעים למאמץ הנדרש ממורים ללמוד תוך כדי הוראה 
ומשתדלים להיות ראויים למאמץ זה. אני מקוה שנצליח בכך.

אני מאחלת לכולנו  -מנהלים ומורים - שנת לימודים 
מעניינת, פוריה ופוקחת עיניים.

חנה



7

ד”ר חנה פנחסי 

 מנהלת בית הספר להוראת תרבות ישראל 
050-5541954

Channa.Pinchasi@shi.org.il 

דנה בניון

 מנהלנית תכנית בארי
02-5675365

Dana.Benayoun@shi.org.il 
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לומדים ולומדות יקרים,

אני שמחה לפתוח את השנה בתוכנית ההכשרה במסלול המתקדם.

בחרתם/ן להיכנס מידי שבוע למכון הרטמן ולהשתלב בבית המדרש 
כתלמידי ותלמידות חכמים, ולהצטרף לקהילת מורים לומדת. בשנה 

זו תרחיבו את עולמכם ותרכשו מיומנויות שיהפכו אתכם למובילי 
הדעת בבית הספר בתחום תרבות יהודית ישראלית.

במהלך הלימודים נצלול לעולם של חז"ל, לשירה העברית ולשאלות 
יסוד העוסקות בזהות ובחברה הישראלית בימינו. נחוג סביב 

התחדשות פדגוגית עם עיניים הצופות פנימה והחוצה, מבית המדרש 
אל בית-הספר ובחזרה.

אני מקדמת בברכה את המצטרפים החדשים. יחד נצעד במסע משותף 
לשמוע את הקולות ממדפי ארון הספרים היהודי וקולותינו אנו.

מאחלת לכולנו הצלחה רבה ונכונות להתחדשות 

שלכם בשמחה,

 נגה בינג
 054-4563488

Noga.bing@shi.org.il 

   

 הלימודים מתקיימים במכון שלום הרטמן, 
רחוב גדליהו אלון 11, ירושלים.

< יום הלימודים )יום ד( מתחיל בשעה 09:00 ומסתיים בשעה 14:45

 "ורוח נכון חדש בקרבי"
)תהילים נא,יב(
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ימי לימודים בשלוחת ירושלים )ימי ד(

הערותתאריך עבריתאריך לועזימס’ מפגש
פתיחת שנת הלימודיםא חשון110.10.18

ח חשון217.10.18

טו חשון324.10.18

כב חשון431.10.18

כט חשון57.11.18

ו כסלו614.11.18

יג כסלו721.11.18

יום סיורכ כסלו828.11.18

יום פתוח חנוכה - מפגש השלמהכו כסלו#4.12.18

חופשת חנוכהכז כסלו#5.12.18

ד טבת912.12.18

יא טבת1019.12.18

יח טבת1126.12.18

כה טבת122.1.19

ג שבט139.1.19

י שבט1416.1.19

חופשת סמסטריז שבט#23.1.19

כד שבט1530.1.19

א אדר א166.2.19

ח אדר א1713.2.19

טו אדר א1820.2.19

כב אדר א1927.2.19

כט אדר א206.3.19

יום סיורו אדר ב2113.3.19

חופשת פוריםיג אדר ב#20.3.19

כ אדר ב2227.3.19

כז אדר ב233.4.19

ה ניסן2410.4.19

יום פתוח פסח - מפגש השלמהו ניסן#11.4.19

חופשת פסחיב ניסן#17.4.19
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< מערכת הלימודים בשלוחת ירושלים

 כיתת מתקדמים, שנים א+ב
<< מחנכת: נגה בינג

סמסטר בסמסטר אשעה

9:00 - 10:10

הוראת תרבות יהודית 
ישראלית: האתגר הפדגוגי

ד"ר נגה בינג ויעל גרוס 
רוזן

החברה הישראלית - 
האתגר של מדינה יהודית 

ודמוקרטית

ד"ר נגה בינג 

11:30 - 10:20
מדינת ישראל והעם היהודי - 

אתגרי העמיות בעת הזו 

ד"ר שרגא בראון

הוראת תרבות יהודית 
ישראלית: האתגר הפדגוגי

ד"ר נגה בינג ויעל גרוס רוזן

12:50 - 11:40

שירה עברית כחוליה פרשנית: 
הזיקה בין השירה העברית 

המודרנית למקורות

יעל גורי

תפיסות של אלוהים בהגות 
היהודית: בין פילוסופיה 

לקבלה

ד"ר ביטי רואי

14:40 - 13:30
בין יהודים לגויים: עיון 

בסוגיות נבחרות ממסכת עבודה 
זרה 

פרופ' ישי רוזן-צבי 

עולמם של חכמים וצמיחתה של 
תרבות פרשנית 

פרופ' עדיאל שרמר

חופשת פסחיט ניסן#24.4.19

כו ניסן251.5.19

יום העצמאותד אייר#9.5.19

י אייר2615.5.19

יז אייר2722.5.19

סיום משותף בירושליםכד אייר2829.5.19
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פירוט הקורסים

 הוראת תרבות יהודית ישראלית: האתגר הפדגוגי // 
ד”ר נגה בינג ויעל גרוס-רוזן

איך מדגימים פלורליזם? מתי המשנה פוגשת את המאה 
ה-21 וכיצד יסייע הכלי פדגוגי לצירוף טקסט עתיק 

לשיחה הכיתתית?

במרכז הקורס יעמדו ההוראה והמעשה החינוכי, והוא ינוע 
בין התוכן לפדגוגיה. נגדיר את אתגרי הוראת המקצוע על 

ידי שילוב בין לימוד מעמיק ומשותף בתכנים לבין העבודה 
בשטח. הקורס ישלב את חווית הלימוד עם חוויית ההוראה, ומטרתו להמשיג 

את האתגרים בהוראת תרבות יהודית-ישראלית, להציע מגוון של כלים 
פדגוגיים וחינוכיים וכל זאת מתוך שיחה פתוחה ופוריה.

במהלך הקורס נכיר ספרי לימוד של חטיבת הביניים: "חיים בתוך סיפור" 
)ז'( ו"שונים ומשנים את העולם" )ח'(, וספרים של חטיבה עליונה: עד"י 

ומעגלי שייכות, כמו גם חומרי למידה  נוספים, תוך התנסות בכלי הוראה 
שונים, מגוון תוצרי למידה וכלי הערכה. נבחן את המיטב שבהוראה 

מסורתית ונכיר כלים חדשניים במטרה להפוך את השיעור למפגש משמעותי 
בין המורה, התלמיד והתוכן.

קבוצת המורים הלומדים יהוו קבוצת עמיתים מקצועית שתנתח תכנים 
קיימים ותייצר, בהנחיית הצוות הפדגוגי, יחידות לימוד יצירתיות 

ונגישות.
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 מדינת ישראל והעם היהודי - אתגרי העמיות
בעת הזו // ד"ר שרגא בראון

מדינת ישראל הוכרזה כביתו הלאומי של העם היהודי. 
כך ישראל נושאת שני פנים – היא מדינת אזרחיה, והיא 
מבקשת להיות מדינתו של העם היהודי כלו. הקורס 'מדינת ישראל והעם 

היהודי' יעסוק באתגר הזהותי של עמיות יהודית הניצב בפנינו היום.

נדון בסוגיית העמיות מתוך מסע מעמיק אל ארון הספרים היהודי מן המקרא 
ועד לספרות יפה והגות יהודית בת זמננו. נשאל את עצמנו כיצד הספרות 

הקנונית יכולה לתרום לפיתוח זהות יהודית משוכללת היום. נציף את 
המתחים והמשברים הנוגעים ליחסי ישראל והתפוצה; נכיר תפיסות עולם 
יהודיות-תפוצתיות; נעמוד על דגמים שונים שהוצעו לשימור אחדות העם 
היהודי ולפיתוח תודעת העמיות ונשאל את עצמנו מהם תפקידי המחנכים 

הבכירים בפיתוח תודעת עמיות.

שירה עברית כחוליה פרשנית: הזיקה בין השירה 
העברית המודרנית למקורות // יעל גורי

"איש תל אנוכי" - כך כתב יהודה עמיחי. בקורס נבחן 
היבטים של מרד, המשך ויצירה חדשה בספרות העברית. 

ספרות ואומנות הן "הזוכרות הגדולות". מקומן חשוב 
ביותר ביצירת הרצף התרבותי, בשימור ערכים ובחינתם תדיר. נבדוק 

כיצד יוצרת הספרות דיון ער וארוך שנים בזהות המורכבת שלנו, כיצד 
היא משקפת את משך הזהות, המרד והיצירה החדשה. נלמד יצירות בהן 

מגיבים יוצרים לסוגיות רבות הפנים של פנינו במראה. נעסוק במשוררות 
ובמשוררים העבריים הגדולים של המאה ה-20 וגם ביצירה בת המאה 

ה-21.
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בין יהודים לגויים: עיון בסוגיות נבחרות ממסכת 
עבודה זרה // פרופ' ישי רוזן-צבי

בקורס זה נבחן שאלות של אוניברסליזם ופרטיקולריזם 
ושל יחס לאחר הלאומי בספרות חז״ל, דרך סוגיות נבחרות 

במסכת עבודה זרה. ספרות חז״ל הינה מפתח קריטי לשאלות אלה שכן 
בספרות זו אנו מגלים לראשונה הן טיפול מפורט בשאלות והן המשגה של 
הבעיה עצמה. עניינינו בהתאם לכך אינו רק בחשיפת המסרים העולים מן 
הסוגיות אלא בעצם ניתוח ההמשגה של יחסי האחר הדתי, האתני והלאומי.

נפתח בספרות התנאית ונעבור לעיון בתלמודים. נבקש אחר ריבוי הפנים 
ודרכי המחשבה השונות, וזאת תוך קשב לזרימה של הסוגיות ולאופן שבו הן 

מבנות את מושגי ושאלות היסוד.נדון בסוגיות תרבות המערב, יחסי יהודים - 
גויים, יחסי שלטון ועוד.

החברה הישראלית - האתגר של מדינה יהודית 
ודמוקרטית // ד"ר נגה בינג

החברה הישראלית ממשיכה להתעצב מטרום המדינה ועד 
ימינו. הזרמים הסובבים אותה, המגזרים שמרכיבים 

אותה והשבטים השונים שבבסיסה יוצרים יחד את הזהויות השונות. זהות 
מגזרית וזהות קולקטיבית, יחד ולחוד - כולנו מנסים למצוא מקום בחברה 

הישראלית, ולהתמודד עם המתח בין זהותה היהודית של המדינה לערכיה 
הדמוקרטיים.

בהקשר זה  נבחן במהלך הקורס את 'נאום השבטים' של הנשיא ריבלין ומתוך 
שיחה ביקורתית עם רעיונותיו נקיים מפגש פנים אל פנים עם נציגי השבטים. 

יחד נעיין בטקסטים שמגדירים את זהותם של השבטים על מנת לברר את 
יחסם לסוגיית מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.  

לדוגמה, מה  יחסה של החברה החרדית כלפי מדינת ישראל? כיצד משתרגות 
יחד יהדותה של המדינה בעיני הציבור החילוני כיום? באיזה אופן מדינת 

ישראל היא דמוקרטית בעיני הציבור הערבי? ועוד. נעסוק בשאלות של 
הזדהות וניכור, ניגע בפוליטי, ונתמודד יחד עם הסוגיות החינוכיות 

שהאקטואליה הישראלית מזמנת לנו.
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 תפיסות של אלוהים בהגות היהודית:
בין פילוסופיה לקבלה // ד"ר ביטי רואי 

האמונה היהודית היא אמונה באל אחד, אלא שהמסורת 
היהודית תיארה את האלוהים באופנים שונים. בקורס זה 
נעקוב אחר דמות האל וייצוגה בתקופות השונות. מי הוא האל, והיכן הוא 

נמצא? מה מראהו והאם הוא גבר או אשה? מה טיב היחסים איתו? במה שונה 
האל של הרמב"ם מהאל של ספר הזוהר? האם יש הוכחות לקיומו של אל 

כלשהו וקיומו? האם הוא עובדה או חוויה? השערה או הימור?

בקורס נעיין בתפיסותיהם של חז"ל, הרמב"ם, ריה"ל וספר הזוהר, ונעסוק 
בהוגים מאוחרים וביניהם הבעל שם טוב, ר' נחמן מברסלב, הראי"ה קוק 

וביאליק.

 עולמם של חכמים וצמיחתה של
תרבות יהודית פרשנית // פרופ' עדיאל שרמר

היסודות של היהדות כתרבות פרשנית נוצקו על-ידי חז"ל. 
עניינו של קורס זה הוא בהכרת עולמם של חז"ל מראשיתו, 

אי שם בימי הבית השני, ועד עריכת הספרות התנאית )המשנה, התוספתא 
ומדרשי ההלכה( במאה השלישית לספירה. 

הקורס מבקש להנהיר את הפיכתו של ערך לימוד התורה לערך המרכזי 
במסורת היהודית, ואת הפיכתה של המסורת לתרבות פרשנית, וזאת על-ידי 

עמידה על הרקע החברתי לעליית מעמד החכמים כקבוצה מגובשת בחברה 
היהודית, ועל התפנית הדתית-חברתית שנוצרה על-ידי חז"ל בשלהי ימי 

הבית השני ובעקבות החורבן בשנת 70 לספירה.

בין הנושאים שידונו: שמאי והלל וראשית התמסדותו של עולם החכמים; רבן 
יוחנן בן זכאי ופועלו; המשבר הרוחני בעקבות החורבן; חכמי דור יבנה 

ושיקום עולם התורה; עולם החכמים בעקבות מרד בר-כוכבא והמעבר 
לגליל; רבי יהודה הנשיא ופועלו; תלמוד תורה כערך המרכזי בעולמם של 

חכמים; היהדות של חז"ל כתרבות פרשנית.
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שלוחת 
תל-אביב

מכתב פתיחה - אביה פינקלשטיין

רשימת ימי הלימודים בשלוחה

מערכת הלימודים

פירוט הקורסים
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“קשה מאוד, אבל גם גדול מאוד תפקידו של המורה בתור מחנך, גדול 
הרבה יותר מאשר בתור מלמד תורה ודעת. המורה המחנך צריך קודם כל 

להיות פילוסוף, בעל השקפת עולם שלמה משלו, כלומר בטרם בואו לחנך 
אדם, הוא צריך לדעת את האדם, ואין אדם יודע את האדם אלא מתוך 

האדם שבו בעצמו, מתוך העולם אשר בלבו”. 

)א”ד גורדון, האומה והעבודה(

לומדים ולומדות יקרים

בשנה זו, יש לכם את הזכות לחבוש את שני הכובעים גם יחד- זה של המורה 
וזה של התלמיד\ה, ובאמצעות שני כובעים אלו להתוודע לתרבות היהודית 

הישראלית. 

תרבות זו, דורשת מאיתנו כל העת לעשות בה פעולות של גילוי וכיסוי, של 
זיכרון ושכחה, ואלו יכולות להיעשות אך ורק לאחר בירור מעמיק. לא מתוך 

בורות, אלא מתוך לימוד, העמקה, שאילת שאלות ומתן פרשנות.

כולי תקווה, שחוויית הלימוד, הן האישית והן הקבוצתית תהיה מתוקה מדבש, 
משעשעת, וממלאת, ושתהפוך אותנו להיות בני אדם טובים יותר, תלמידים טובים 

יותר ומורים טובים יותר.

מחכה למפגש וללימוד המשותף.

 אביה פינקלשטיין
 מנהלת שלוחת תל אביב

054-4703406

  Avia.Finkelshtein@shi.org.il 

הלימודים יתקיימו בבית עלמא, רח’ שד”ל 6, תל אביב

< יום הלימודים מתחיל בשעה 09:15 ומסתיים בשעה 15:15
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הערותתאריך עבריתאריך לועזימס’ מפגש

פתיחת שנת הלימודיםכט תשרי18.10.18

ו חשון215.10.18

יג חשון322.10.18

כ חשון429.10.18

כז חשון55.11.18

ד כסלו612.11.18

יא כסלו719.11.18

יח כסלו826.11.18

כה כסלו93.12.19

 יום פתוח חנוכה -כו כסלו#4.12.18
 מפגש השלמה

ט טבת1017.12.18

טז טבת1124.12.18

כג טבת1231.12.18

א שבט137.1.19

ח שבט1414.1.19

חופשת סמסטרטו שבט#21.1.19

חופשת סמסטרכב שבט#28.1.19

חופשת סמסטרכט שבט#4.2.19

ו אדר א1511.2.19

יג אדר א1618.2.19

כ אדר א1725.2.19

כז אדר א184.3.19

ד אדר ב1911.3.19

יא אדר ב2018.3.19

יח אדר ב2125.3.19

כה אדר ב221.4.19

ג ניסן238.4.19

 יום פתוח פסח -ו ניסן#11.4.19
מפגש השלמה

י ניסן#15.4.19

חופשת פסחיז ניסן#22.4.19

< ימי לימודים בשלוחת תל אביב, ימי ב’
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< מערכת הלימודים - תל אביב שנה א׳ 

<< מחנכת: אביה פינקלשטיין

סמסטר ב’סמסטר א’שעה

10:30 - 9:15

 חיים בתוך סיפור -
תוכנית הלימודים לכיתה ז'

אביה פינקלשטיין

 מעגלי שייכות - 
תוכנית הלימודים לכיתה י'

אביה פינקלשטיין

11:55 - 10:45

"מעשי האדם ומעשי אלוהים 
- הילכו שניים יחדו בלתי 

אם נועדו?"

ד"ר רוני מגידוב

 לוח השנה העברי -
זמן ומשמעות 

רני יגר

13:15 - 12:05

 ספרות עברית -
חוליה בשרשרת של תרבות 

פרשנית 

יעל גורי

בית ומדרש - בית המדרש של 
חכמים כמודל ללימוד עכשווי 

רננה רביצקי פילזר 

15:15 - 14:00
 מבוא למחשבת חז"ל - 

"יחיד וחברה"

אסף קרסיק

דמוקרטיה ויהדות: סוגיות 
בוערות בחברה הישראלית 

אילנה ביטון ואביה 
פינקלשטיין

כד ניסן2429.4.19

א אייר256.5.19

ח אייר2613.5.19

טו אייר2720.5.19

סיום משותף לכל השלוחות כד אייר2829.5.19
בירושלים )יום ד(
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פירוט הקורסים - שנה א׳

 חיים בתוך סיפור - תוכנית הלימודים לכיתה ז'
// אביה פינקלשטיין

הקורס מלווה את תכנית הלימודים החדשה לכיתה ז' 
המבוססת על שלושה מוקדים: דמויות מופת, שנת בר-

מצווה וחגי ישראל.  

בחלקו הראשון יעסוק הקורס בדמויות מרכזיות בתרבות ישראל מימי 
חז"ל ועד העת החדשה. נתמודד עם השאלה כיצד לערוך הכרות משמעותית 
עם דמויות מופת באמצעות מקורות שונים כמו מעשי חכמים, ביוגרפיות, 
אגרות, יומנים וכד', ונציע דרכים לשיג ושיח של התלמידים עם דמויות 
אלה מתוך מודעות להקשר ההיסטורי בו פעלו, ולחשיבות שלהן בימינו. 

חלקו השני של הקורס יוקדש להתמודדות חינוכית עם שנת בר-המצוה. בין 
היתר נלמד על טקסי התבגרות בכלל והאופן שבו התרבות היהודית סללה 
את הדרך להפוך מילד לבוגר יהודי.  נעסוק במושג מצווה כסמל, כמעשה 
וביטוי לחובת האדם, ונעמיק בלימוד משמעות טקסי בר המצווה, הערכים 

הגלומים בהם ומרחב הבחירה שלנו בהקשר זה. 

חלקו האחרון של הקורס יעסוק בחלק מהחגים והוראתם: השבת, יום כיפור, 
ימי ספירת העומר ויום רבין. נציע הוראה רב תחומית מתוך ראיית הערכים 

הניצבים בלבו של כל חג.
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"מעשי האדם ומעשי אלוהים - הילכו שניים יחדו 
בלתי אם נועדו?" // ד”ר רוני מגידוב 

אלוהים הוא ללא ספק דמות מרכזית בתנ"ך. הוא נזכר 
בכינוייו ובשמותיו השונים מעל עשרת אלפים פעם. אם 

ניזכר שבמקרא 929 פרקים – הרי שבממוצע אלוהים נזכר מעל עשר פעמים 
בכל פרק; גם אם סטטיסטיקה עלולה להטעות – חשוב לדעת שחוץ ממגילת 

אסתר אין ספר מקראי שאלוהים אינו מצוין בו. עם זאת התנ"ך נכתב על 
בני אדם – פועלם, שאיפותיהם, הצלחותיהם וכישלונותיהם. מה היחס בין 

מעשה אלוהים למעשי בני אדם? מה המשמעות של שאלה זו עבור קוראי ספר 
הספרים שאינם חובשי כיפה? והאם השאלה האחרונה היא מדויקת ונכונה?

ספרות עברית - חוליה בשרשרת של תרבות פרשנית 
// יעל גורי

לאורך הדורות מלווה הספרות העברית את חיינו בדרכים, 
בצמתים ובהכרעות, בשינויי הפנים והמהות. היא היתה 
ועודנה המראה הנאמנה והכנה של פנינו הקולקטיבים. השירה העברית 
ליוותה את תנודות הנפש והלכי הרוח בעם כסיסמוגרף רגיש, מקדימה 

שינויים ומשקפת אותם, מתריעה ומתריסה, מבקרת ומעניקה מבט רחב של 
זמן ומקום.

מהו מקומן של המשוררות והסופרות בעיצובה של זהות יהודית חדשה? כיצד 
התבטא המרד במוסכמות החברה והשפה ומה הן דרכי ביטויו בספרות נשית 

יהודית מודרנית?

דור משוררי התחיה השתמשו בלשון התנ"ך בכתביהם בהצהרה של חידוש, 
שימור ושחזור הוויה של ארץ קדומה. אחר כך ניסו דורות של משוררים 

להשתחרר ממנה ויצרו שירה ב"שפת רחוב" כביכול. אבל גם אז לא היתה 
דחיה מוחלטת של השפה והתכנים התנכיים, אלא שימוש בהם שהפך לעיתים 

לחתרני, פועל נגד הטקסט, מוקיע ובוחן אותו.

בקורס נעסוק ביוצרים כגון: יהודה עמיחי, יונה וולך, אמיר גילבוע, נתן 
זך, חיים גורי, רבקה מרים, נתן אלתרמן, אסתר ראב, חווה פנחס כהן, 

רחל, לאה גולדברג ואחרים.
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 מבוא למחשבת חז"ל - "יחיד וחברה"
// אסף קרסיק 

התלמוד הוא אחת מיצירות המופת המרתקות והנלמדות 
ביותר בתרבות היהודית לאורך ההיסטוריה, ומהווה את 

אחד העמודים המרכזיים של התרבות הישראלית. התלמוד השפיע רבות על 
הוגי דעות, אומנים, סופרים ואנשי רוח מאז כתיבתו ועד ימינו אנו.

במהלך הקורס נפתח שער לעולם המשפט העברי והספרות התלמודית. נכיר 
את ציר הזמן ההיסטורי והתרבותי, נטעם מהשפה ונתנסה בסגנון המיוחד 
מאוד של הספרות התלמודית, דרך עיסוק בשאלות מהותיות על יחסיו של 

האדם עם עצמו ועם החברה בה הוא חי מהיבטים שונים - חוק וסיפור, 
משפט ואגדה.

כל המקורות בקורס הם חלק מספר הלימוד 'יחיד וחברה' ועוסקים בנושאים 
כגון ערכו של היחיד, היחס לגופו ולחייו של הזולת, השבת אבדה )יחידה 

הלכתית( ותרבות המחלוקת.

 

מעגלי שייכות - תוכנית הלימודים לכיתה י' // 
אביה פינקלשטיין

עם הופעת המודרנה, ההשכלה והחילון חווה העולם היהודי 
רעידת אדמה. לא עוד הגדרות זהות חותכות וברורות 

בבחינת "אין אומתנו אומה אלא בתורותיה", כי אם מנעד רחב של זיקות אל 
היהדות כזהות אישית ולאומית.

במרכז הקורס תעמוד תאוריית מעגלי השייכות הטוענת שיש דרכים שונות 
להבניית זהות בתוך קהילה רחבה. תפיסה זו תשמש אותנו על מנת לבחון 

את הזהות היהודית שלנו בזמן ובמרחב בהם אנו חיים. הדיון בכל אחד 
ממעגלי השייכות ייעשה באמצעות מקורות מן התרבות היהודית והכללית 
מתקופת המקרא ועד ימינו, מתוך הכרה כי ארון הספרים היהודי ממשיך 

להתפתח וקיים בו דיאלוג בין התקופות השונות ובין תרבויות. הקורס 
מבוסס על ספר הלימוד "מעגלי שייכות" במהדורתו המחודשת והוא יקנה 

כלים פדגוגיים וחווייתיים ללימוד ספר זה בכיתה.
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לוח השנה העברי - זמן ומשמעות // רני יגר

טקסי חיים וחגים מביאים היבטים שונים של הקיום האנושי 
למפגש מרתק. ניתן להצביע על כמה צמתים בהם מתקיימים 
מפגשים מעין אלה, למשל בין הממד הפרטי והמשפחתי לבין 
המרחב הציבורי והקהילתי, בין עולם ההגות לעולם המעשה ובין השינויים של 

הטבע לבין מבני תרבות כגון שפה, טקס ואומנות. 

מטרת קורס זה היא להכיר באופן בלתי אמצעי את המפגשים הללו על-ידי עיון 
בטקסטים ובטקסים הלקוחים מן הפרקים השונים של הספרות היהודית ובה בעת 

להתייחס למטען המסורתי כנקודת מוצא רלוונטית לעיצובן של אלטרנטיבות 
שישקפו יהדות-ישראלית עכשווית. במהלך הלימוד נלמד היבטים רעיוניים של 

החגים, נחווה טקסים שהתפתחו במרחבי התרבות הישראלית, בקהילות שונות או 
בחייהם של פרטים.

הקורס כולו יעמוד בסימן "נעשה ונשאל" – בשאיפה להיות מרחב לימודי ויצירתי 
 פתוח שישרת את מי שעומדים בחזית יצירת הטקסים הישראליים - המחנכים!

בית ומדרש - בית המדרש של חכמים כמודל ללימוד 
עכשווי // רננה רביצקי פילזר

בית המדרש של חכמים משמש מודל ודוגמה ללימוד תורה 
עכשווי, בהיותו חקרני ומסורתי, חריף ודרשני, יצירתי ומחויב. 

עיניים מודרניות נישאות גם לאופן הלימוד הבית מדרשי - לחברותא, למחלוקת 
שהיא לשם שמיים, לעצמאות הפרשנית ולהשתוקקות המתמשכת.

במהלך הקורס נבקש להכיר את קרקע גידולם וגדלותם של גיבורי המשנה, 
התלמוד והמדרש – איך נראה בית המדרש שלהם ומה חשבו על צורת הלימוד 

הראויה? כיצד התמודדו עם קונפליקטים ערכיים ופרקטיים בין הלימוד לבין 
החיים שמחוץ לבית המדרש, המשפחה והקהילה? את מי הזמינו פנימה ואת מי 

הוציאו מחוץ לכתלי בית המדרש?

תוך לימוד מעשי החכמים והמדרשים התלמודיים, נביט ביחסם של חכמים 
לפרשנות – כיצד פירשו טקסטים ונרטיבים? היכן שרטטו את גבולות הפרשנות? 

למי העניקו את הסמכות לפרש, וכיצד נוכל אנו להציע לכתביהם פרשנות משכנעת 
הרלוונטית לנו ולתלמידנו?
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 דמוקרטיה ויהדות: סוגיות בוערות בחברה הישראלית
// אילנה ביטון ואביה פינקלשטיין

החברה הישראלית ממשיכה להתעצב מטרום המדינה ועד 
ימינו. הזרמים הסובבים אותה, המגזרים שמרכיבים אותה 

והשבטים השונים שבבסיסה יוצרים יחד את הזהויות 
השונות. זהות מגזרית וזהות קולקטיבית, יחד ולחוד - 

כולנו מנסים למצוא מקום בחברה הישראלית, ולהתמודד 
עם המתח בין זהותה היהודית של המדינה לערכיה 

הדמוקרטיים.

בהקשר זה  נבחן במהלך הקורס את 'נאום השבטים' של הנשיא ריבלין 
ומתוך שיחה ביקורתית עם רעיונותיו נקיים מפגש פנים אל פנים עם נציגי 

השבטים. יחד נעיין בטקסטים שמגדירים את זהותם של השבטים על מנת 
לברר את יחסם לסוגיית מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.  

לדוגמה, מה  יחסה של החברה החרדית כלפי מדינת ישראל? כיצד 
משתרגות יחד יהדותה של המדינה בעיני הציבור החילוני כיום? באיזה 
אופן מדינת ישראל היא דמוקרטית בעיני הציבור הערבי? ועוד. נעסוק 
בשאלות של הזדהות וניכור, ניגע בפוליטי, ונתמודד יחד עם הסוגיות 

החינוכיות שהאקטואליה הישראלית מזמנת לנו.
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< מערכת הלימודים בשלוחת תל אביב - שנה ב׳ 

<< מחנכת: אילנה ביטון

סמסטר ב’סמסטר א’שעה

10:30 - 09:15

פרשת שבוע בראי 
חברתי 

אילנה ביטון

תרבות יהודית-ישראלית  
והוראתה

אילנה ביטון

11:55 - 10:45

התנ"ך ויחסי הורים 
ובנים בשירה ובסיפור 

העבריים

יעל גורי

מעגל החיים במסורת היהודית 
מתחילתם ועד סופם

רננה רביצקי פילזר

13:15 - 12:05

יחסם של חכמים 
ל'אחרים' שסביבם: 

הנוכרי, האפיקורוס, 
האישה, עם הארץ

יוחאי עדן

יהדות ישראלית - מבטים 
לשאלות היסוד דרך הגות 

ציונית

ד"ר רני יגר

15:15 - 14:00

להיות יהודים 
)ומורים( בישראל 

במאה ה-21

ד"ר חנה פנחסי

 שבעה ספרים בשער
מפגש עם שבעה 

מספרי היסוד בארון 
הספרים היהודי

אריאל אביב

דמוקרטיה ויהדות: סוגיות 
בוערות בחברה הישראלית 

 אילנה ביטון 
ואביה פינקלשטיין
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פירוט הקורסים - שנה ב׳

הוראת ספרי הלימוד של התכנית החדשה בתרבות 
יהודית ישראלית// אילנה ביטון

בהתאם לתכנית החדשה של המקצוע תרבות יהודית 
ישראלית, נכתבו ספרי לימוד חדשים לכתות ז' וח'. במהלך 

הקורס נערוך היכרות עם חומרי הלימוד, ונתמקד בפדגוגיה הייחודית 
המתאימה למקצוע זה: הוראה רב תחומית, יצירת שיחה משמעותית על 

שאלות של זהות בכיתה, דרכים לניהול דיון ערכי מבוסס טקסט, וגיוון 
בדרכי הוראה של מקורות.

בוגרי שלוחת באר שבע, למדו בשנה שעברה חומרים מתכנית הלימודים 
של כתות ח', ובוגרי שלוחת תל אביב, עסקו בחומרי כתה ז'. יחד נכיר את 

המסגרת והרציונאל של שתי התכניות, ונתמקד בשיעורים שטרם נלמדו, 
ויהיו חדשים עבור כולנו. הקורס ישלב התנסות בהוראה של כל הלומדים, 

בעזרת למידת עמיתים והפרייה הדדית.

 "אני כל כך רוצה לבלבל את התנ"ך" )יהודה עמיחי(
התנ"ך בשירה ובסיפור העבריים // יעל גורי 

במשך אלפי שנים היווה התנ"ך את חוט השדרה של התרבות 
היהודית העברית. הוא היווה מקור להתייחסות הגותית, 

פואטית ומוסרית  השירה הישראלית מתייחסת לתנ"ך בתערובת מרתקת של 
אהבה ומרד, של חתירה תחת הטקסט המקודש וכתיבה בהשראתו. בעוד יוסף 
חיים ברנר מתריע מפני "ההיפנוזה  של העבר", ניהלו משוררים וסופרים 

דיאלוג עז ופורה עם התנ"ך ויצרו שירה חדשה תוך תערובת מרתקת של מרד 
והמשך וכך הטקסט המקראי מקבל חיות ורלוונטיות בעוד השיר המודרני 

מועשר ברבדי עומק. בקורס נדון ביצירותיהם של רחל, חיים גורי, ט. כרמי 
חוה פנחס-כהן, אריה סיון חנוך לוין ואחרים.
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יחסם של חכמים ל'אחרים' שסביבם: הנוכרי, 
האפיקורוס, האישה, עם הארץ // יוחאי עדן

לאורך ההיסטוריה האנושית, וגם זו היהודית, תמיד היו 
'אחרים' שאתגרו את גבולות החברה והממסד שלה. ניתן 
לזהות התייחסויות שונות של חכמים ל'אחרים' הנעות בין קבלה לדחייה. 

עולם בית המדרש של חז"ל פעל ביצירתיות בעניין זה כולל רפלקסיה 
וביקורת עצמית. לנושא זה יש ערך חינוכי רב מצד הכרות עם עולם של 
חכמים אך לא פחות מצד הרלוונטיות של הנושא לעולמם של התלמידים.

בקורס נלמד כל נושא כתלמידים, ונעמיק בעולמם של החכמים ובעולם 
התוכן בו אנו נפגשים. לאחר מכן נתייחס לנושא כמורים ונעסוק בדרך 

הראויה ללמד את התכנים הללו. נערוך הכרות עם  חומרי לימוד שעוסקים 
ביחס לנוכרי )מתוך הספר 'שונים ומשנים את העולם'(, ביחס לנשים )מתוך 

הספר 'חיים בתוך סיפור'(, ביחס לאפיקורס, לעם הארץ ועוד, כל זאת 
מתוך עולם התוכן של תרבות יהודית-ישראלית

למידה זו תשלב התנסות בכלים פדגוגיים שונים הכוללים למידה בית 
מדרשית וכתיבת דפי לימוד, ותתמיד בחיפוש אחר רלוונטיות והוראה 

משמעותית בכיתה.

 להיות יהודים )ומורים( בישראל במאה ה-21
// ד"ר חנה פנחסי

המתח בין מסורת בת אלפי שנים לחיים בארץ במאה ה-21  
הוא החומר מהם עשויים חיינו היהודיים, והישראלים 
במישור האישי והפוליטי. במפגשים שלנו נבחן את המתח הזה במגוון 

תחומים סביב נושאים הקשורים לחיי הפרט והציבור: חגים לאומים ושבת, 
אתגר השוויון ומהי משפחה, האם נכון לאסור רכילות, ומה מנחם אותנו. כל 

זאת באמצעות טקסטים עתיקים ועכשוויים.

נעמת בין אמונותינו ותרבותנו ונראה אילו אסטרטגיות פרשניות נכונות 
לנו, איזה יצירות מציעות לנו מענים רלוונטיים, ונבין את האתגר 

ההזדמנות והמחויבות שיש לחיים כמחנכים בדור הזה דווקא. 
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 "שבעה ספרים בשער": מפגש עם שבעה מספרי היסוד
בארון הספרים היהודי // אריאל אביב

ארון הספרים הוא נדבך חשוב בהבנה ובבניין של הזהות היהודית 
מזה מאות ואלפי שנים, ומרכיב מרכזי בתכנית הלימודים בתרבות 

יהודית- ישראלית. הוא כולל אינספור יצירות ויוצרים, סוגות 
וזרמים, מקומות ותקופות. בקורס זה נבקש להכיר אותו ממעוף הציפור, להכניס בו 

מעט סדר, להבין תהליכים שעיצבו אותו, ולפתוח- תרתי משמע- אחדים מן 
החיבורים המרכזיים בו. שבעה מפגשים על שבעה מספרי היסוד שבו: מקרא, משנה 

ותלמוד, סידור התפילה, 'משנה תורה' לרמב"ם, ספר הזוהר, 'מאמר תיאולוגי מדיני' 
של שפינוזה, ו'מדינת היהודים' של הרצל. בכל מפגש נתייחס כמובן גם ליצירות 
ומגמות נוספות בנות התקופה, וכן, להיבטים פדגוגיים ודידקטיים בהוראת ציר 

 הזמן וערכים מתוכו.

פרשת שבוע בראי חברתי // אילנה ביטון

'פרשת השבוע' הינה פסקול יהודי המלווה את תרבותנו מזה דורות 
רבים. במהלך הקורס, מידי שבוע, נתמקד בנושא מתוך פרשת 

השבוע שיש לו השלכות חינוכיות או חברתיות. נתאמן ב'קריאה 
יחפה' בתנ"ך, נבחן פרשנויות שניתנו לאורך הדורות, ונשלב את 

הלימוד עם מקורות עכשוויים. נתרגל את היכולת להפוך את פרקי התנ"ך 
לרלוונטיים לחיינו כיום במדינת ישראל. מטרות הקורס הן יצירת חיבור אישי 

 ועניין בפרשת השבוע, והקניית כלים ללימוד של פרשת השבוע בבתי הספר.

מעגל החיים היהודי// רננה רביצקי פילזר

לכל טקס היבטים רבים: פסיכולוגיים, סוציולוגיים, סימבוליים, 
טקסטואליים ואחרים. אנו נתמקד בהיבטים הרעיוניים הבאים 

לידי ביטוי במרכיבי הטקס, ובמיוחד - בטקסטים הנאמרים בו, 
וכן בהיבטים מגדריים וקהילתיים שמציפים הטקסים אל פני השטח.

הנכם מוזמנים למסע לימודי ואישי, מן הטקסט אל החיים, שיעסוק במעגל החיים 
היהודי, כפי שהוא מעוצב על ידי חכמים בספרות התלמוד והמדרש. 

מטרת הקורס היא להכיר את הרעיונות ושאלות העומק בבסיס טקסי החיים היהודיים 
באמצעות ספרות החכמים.

הקורס ינוע מן ההווה לעבר, אל מרחבי התרבות היהודית ובחזרה להווה של 
המציאות הישראלית ולאתגר החינוכי העכשווי של פיתוח שיח זהות יהודית-

ישראלית דמוקרטי, פתוח ומחויב.
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 יהדות ישראלית - מבטים לשאלות היסוד 
 דרך הגות ציונית 

//ד"ר רני יגר

היום-יום הסוער של החיים בישראל מזמין אותנו לשוב להתבונן 
לעומקן של שאלות יסוד של הציונות שהטרידו, ועדיין מטרידות את החברה 

הישראלית.

מטרת הקורס לערוך היכרות עם קונפליקטים מכוננים בזהות היהודית-ישראלית 
תוך הצבעה על הויכוחים, הצבעה על אפשרויות החיבור והכרח יצירתן של גישות 

חדשות.

הקורס מבקש להניח תשתית רעיונית רחבה להבנה של עימותים אלה בהקשרם 
ההיסטורי על-ידי קריאה במקורות הראשוניים ולחזור ולבחון האם וכיצד הם 

פועלים בחברה הישראלית היום ומעצבים אותה.

המסע לעבר נועד כדי לחזור בחזרה להווה מתוך הכרה שמהלך כזה חיוני לנו 
כמחנכים שלא רק מתארים אלא יוצרים, מדי יום, את המסגרת, התהליכים 

והתכנים שבתוכם מתהווה הזהות היהודית-ישראלית של הדור הבא. זהו מסע 
ביקורתי ואוהב אל העבר שנועד לעזור לתאר את אופק התקוות שלנו.

דמוקרטיה ויהדות - סוגיות בוערות בחברה הישראלית 
// אילנה ביטון ואביה פינקלשטיין

החברה הישראלית הולכת ומתעצבת מטרום המדינה ועד ימינו. 
זרמים הסובבים אותה, מגזרים שמרכיבים אותה ושבטים שונים 
בבסיסה אשר יחד מייצרים את הזהויות השונות. זהות מגזרית 

וזהות קולקטיבית, יחד ולחוד - כולנו מנסים למצוא מקום 
בחברה הישראלית ולהתמודד עם המתח בין זהותה היהודית של 

המדינה לערכיה הדמוקרטיים.

בהקשר זה  נבחן במהלך הקורס  את 'נאום השבטים' של הנשיא 
ריבלין ומתוך שיחה ביקורתית עם רעיונותיו נקיים מפגש פנים אל פנים עם 

נציגי השבטים ונעיין בטקסטים שמגדירים את זהותם על מנת לברר את יחסם 
לסוגיית מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

לדוגמה, מה  יחסה של החברה החרדית כלפי מדינת ישראל? כיצד משתרגות יחד 
יהדותה של המדינה בעיני הציבור החילוני כיום? באיזה אופן מדינת ישראל היא 
דמוקרטית בעיני הציבור הערבי? ועוד. נעסוק בשאלות של הזדהות וניכור, ניגע 
בפוליטי, ונתמודד יחד עם הסוגיות החינוכיות שהאקטואליה הישראלית מזמנת לנו.
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 . . .

שלוחת 
כרמיאל

מכתב פתיחה - יעל קרואל

רשימת ימי הלימודים בשלוחה

מערכת הלימודים

פירוט הקורסים



31

קבוצה יקרה,

שמחה להציג לכם את מערכת השעות לשנה השנייה במסענו המשותף.

נמשיך לנוע בתוך אוצרות הספרות וההגות של ארון הספרים היהודי. לצד 
העמקת הלימוד העיוני, נפנה מרחב ללמידה בחברותות, הוראת עמיתים 

ושאלות פדגוגיות וערכיות על תפקידנו החינוכי, בהנגשת התרבות 
היהודית ישראלית לתלמידנו.

"הפדגוגיה תתן לנו את האפשרות להוציא אל הפועל את שאיפתנו. אפשר, 
שזהו חלום, אבל חלום בעיניים פקוחות. אנחנו עומדים על הדרך הנכונה 
זהו  אם  ושאל,  תמה  משנתו,  קם  כאשר  המעגל,  חוני  קצה.  את  ורואים 
חלום. בשעה שישן נברא עולם חדש והוא לא מצא את ביתו. אנחנו אין אנו 
מכירים את המצב הזה, שבמשך שני דורות תשכח שפה, למצב נורמלי. זה 

נעשה בשעת תרדמתנו, ואנחנו, כשנקיץ לתחיה, נמצא את ביתנו.

גשו לעבודה, אל תרפינה ידיכם ותהי השכינה שרויה במעשי ידיכם!"

מתוך: על "החינוך והלשון",  חיים נחמן ביאליק

 שלכם בציפייה,

 יעל קרואל
 מנהלת שלוחת כרמיאל

 054-4842937

 yael.kruel@shi.org.il 

 עפרה טלמון אגוזי
 מנהלנית שלוחת כרמיאל

  052-5552749

Ofra.Egozi@shi.org.il 

הלימודים מתקיימים בבית נעמת בכרמיאל, רחוב החבצלת 1.

< יום הלימודים מתחיל בשעה 09:00 ומסתיים בשעה 15:15
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< ימי לימודים בשלוחת כרמיאל, ימי ד’

הערותתאריך עבריתאריך לועזימס’ מפגש

פתיחת שנת הלימודיםא חשון110.10.18

ח חשון217.10.18

טו חשון324.10.18

כב חשון431.10.18

כט חשון57.11.18

ו כסלו614.11.18

יג כסלו721.11.18

יום סיורכ כסלו828.11.18

יום פתוח חנוכה - מפגש כו כסלו#4.12.18
השלמה

חופשת חנוכהכז כסלו#5.12.18

ד טבת912.12.18

יא טבת1019.12.18

יח טבת1126.12.18

כה טבת122.1.19

ג שבט139.1.19

י שבט1416.1.19

 חופשת סמסטריז שבט#23.1.19

כד שבט1530.1.19

א אדר א166.2.19

ח אדר א1713.2.19

טו אדר א1820.2.19

כב אדר א1927.2.19

כט אדר א206.3.19

יום סיורו אדר ב2113.3.19

חופשת פוריםיג אדר ב#20.3.19

כ אדר ב2227.3.19

כז אדר ב233.4.19

ה ניסן2410.4.19

 יום פתוח פסח -ו ניסן#11.4.19
מפגש השלמה

חופשת פסחיב ניסן#17.4.19
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סמסטר בסמסטר אשעה

 פרשה ופישרה -09:00 - 10:15
קריאה בפרשת השבוע

יעל ליפשיץ 

תרבות יהודית קומות וחדרים 
- חלק ב': יהדות ומודרנה, 

אתגר הרוחניות

ד"ר איילון אדלשטיין 

בין "על נהרות בבל" 10:30 - 11:45
ל"סן פרנסיסקו על 
המים": על עמיות 

יהודית, גולה, תפוצות 
וארץ ישראל

יהודה טאובמן 

ספרות עברית כפרשנית של 
ההוויה היהודית ישראלית 

ומקורותיה

יעל גורי

 חג ומועד ונופל -12:00 - 13:15
חלק ב'

ארי אלון

בית מדרש על בית מדרש - 
על יהדות ודמוקרטיה

יהודה טאובמן 

סוגיות מסדר נזיקין 14:00 - 15:15
- בהתאם לתכנית 
הלימודים החדשה 

לכיתות ח'

יעל  קרואל 

מקבילות נפגשות - עיון 
משווה בין אגדות בשני 

התלמודים

יעל קרואל

חופשת פסחיט ניסן#24.4.19

כו ניסן251.5.19

יום העצמאותד אייר#9.5.19

י אייר2615.5.19

יז אייר2722.5.19

סיום משותף לכל השלוחות כד אייר2829.5.19
בירושלים
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 פירוט הקורסים

פרשה ופישרה - קריאה בפרשת השבוע // יעל ליפשיץ

מפרשת 'בראשית' ועד פרשת 'וזאת הברכה' מלוות אותנו 54 פרשות 
המאפשרות לנו לעקוב אחר הסיפור העתיק והקנוני של עמנו. פרשת 
השבוע היוותה ומהווה פעימת זמן רבת משמעות בחייהן של קהילות 

יהודיות בארץ ובעולם. פעימת זמן זו מעצבת מקצב אחיד של 
קריאת התורה לאורך השנה ומאפשרת לפתוח צוהר לפרשנויות מגוונות בשאלות יסוד 

רלוונטיות ואקטואליות. ניתן לראות בפרשות השבוע, המאירות את סיפור עמנו לאורך 
חמשת חומשי תורה, מעיין נובע של תשתית תרבותית, ערכית ולשונית שיובליו ופלגיו 

מתמידים להזרים מים חיים מהעת העתיקה עד לימינו אלה.

בקורס פרשה ופישרה נתוודע לחלק מפרשות השבוע של חומשי בראשית ושמות, 
נקרא אותן 'קריאה יחפה' ונוסיף לקריאה זו קריאה של פרשנים לאורך הדורות. 

נתחקה אחר הצרכים שעיצבו את הקריאה בתורה במתכונתה הנוכחית ונלמד מושגים 
המתלווים לעולם זה. נתנסה בכתיבת דרשות על פרשות השבוע ונוסיף למימד הזמן 

שלנו גם את מימד הזמן הנצחי של התורה.

בין "על נהרות בבל" ל"סן פרנסיסקו על המים": על עמיות 
יהודית, גולה, תפוצות וארץ ישראל // יהודה טאובמן

מדינת ישראל הוכרזה כביתו הלאומי של העם היהודי. כך נושאת 
ישראל שני פנים – היא מדינת אזרחיה והיא מבקשת להיות מדינתו 

של העם היהודי כלו. הקורס 'מדינת ישראל והעם היהודי' יעסוק 
באתגר הזהותי של עמיות יהודית הניצב בפנינו היום.

נדון בסוגיית העמיות מתוך מסע מעמיק אל ארון הספרים היהודי מן המקרא ועד 
לספרות יפה והגות יהודית בת זמננו. נשאל את עצמנו כיצד הספרות הקנונית יכולה 

לתרום לפיתוח זהות יהודית משוכללת היום. נציף את המתחים והמשברים הנוגעים 
ליחסי ישראל והתפוצה; נכיר תפיסות עולם יהודיות מהתפוצות; נעמוד על דגמים 

שונים שהוצעו לשימור אחדות העם היהודי ולפיתוח תודעת העמיות ונשאל את עצמנו 
מהם תפקידי המחנכים הבכירים בפיתוח תודעת עמיות.
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חג ומועד ונופל - חלק ב' // ארי אלון

במהלך הקורס נעבוד על שני צמדים של חגים ומועדים:

צמד א' - חנוכת מקדשים וחורבנם: נמריא ממשטח ההשראה 
של ארון הספרים היהודי ונחוג בחגיגיות מעל שמונת ימי 

החנוכה עד שנמעד וניפול לתהום העשרה בטבת החל בדיוק שמונה ימים אחרי 
היום השמיני של חנוכה. במהלך המפגשים הללו נלמד את משמעותו הסמלית 

של "היום השמיני", נתהה על תעניותינו החגיגיות ונתמודד עם קושיות טרום 
ופוסט ציוניות כגון "נס גדול היה פה" או "נס לא קרה לנו"? בנוסף ננסה 
להבין מדוע בלוח השנה היהודי יש חג אחד לחנוכת המקדש לעומת ארבעה 

מועדי תענית לזכר החורבן. 

צמד ב'- טו בשבט וטו באב: שני מועדים אלו לא נזכרים בתנ"ך ומופיעים 
לראשונה במשנה. עד למאה האחרונה הם היו מודחקים בקרן זווית. במהלך 

הלימוד נתעמק בארבעת תיקוני חג זה - התיקון הסוציאלי שבמשנה; התיקון 
הקוסמי שבקבלה; התיקון הלאומי הציוני והתיקון האקולוגי האוניברסלי. 

 בהשראת תיקוני 'יה בשבט' ננסה להציע תיקונים גם ל'יה באב'.

סוגיות מסדר נזיקין - בהתאם לתכנית הלימודים 
החדשה לכיתות ח' // יעל קרואל

רבים מאתנו מכירים ביטויים או זוכרים במעורפל שמות 
כמו: "שניים אוחזין", "סוגי שומרים", "שור שנגח" ועוד 

מושגים שלכאורה נדמים רחוקים מעולמנו ולא משמעותיים. בלימוד המשותף 
ננסה "להסיר את האבק" מנושאים אלו ולגלות יחד עולם משפטי מורכב 

ומרתק הרלוונטי לחיינו כיום.

בקורס נלמד משניות וסוגיות נבחרות משלושת השערים הנמצאים ביסודו של 
סדר נזיקין: בבא קמא, בבא מציעא ובבא בתרא. בשערים אלו טמונה התשתית 
של המשפט העברי בעיקר בין אדם לחברו - מרחב מורכב ובו שוכנות מצוות 
רבות, אך גם מגוון רחב של פגיעות ונזקים, שנוצרים במערכת היחסים של 

כל אדם עם זולתו.

בשיעורים נרכוש כלים ללימוד עצמי ונעמיק בפדגוגיה של הוראת המשנה, 
לצורך הכנה להוראת תכנית הלימודים החדשה בתרבות יהודית ישראלית 

לכיתה ח'. בנוסף נתבל במבחר קטן של סוגיות תלמודיות המעמתות בחריפות 
את המתח בין משפט לצדק ובין חוק למוסר.
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תרבות יהודית קומות וחדרים - יהדות ומודרנה, 
אתגר הרוחניות  // ד"ר אילון אדלשטיין

תרבות ישראל הינה תרבות עשירה מאד ברבדים 
היסטוריים, באתגרים שונים שמציבה כל תקופה, ובגישות 

שונות זו מזו, אשר יחדיו מהווים את המאמץ המחשבתי והיצירתי הכולל 
להורות חכמה ודרך לעם ישראל לאורך מהמורות הדורות.                                                                                                                       

בקורס שלנו אנו עורכים פגישות קצרות עם אחדים מרגעיה הגדולים 
ומעוררי ההשראה של תרבותנו. לאחר שפגשנו מקורות יהודיים מימי 

הביניים בשנה החולפת, אנו יוצאים לפגוש מקורות יהודיים שנוצרו עם 
פרוץ התקופה המודרנית, ששינתה הלכי מחשבה ואורחות חיים והציבה 
בפני העולם היהודי אתגרים חשובים חדשים. נראה את המייחד מקורות 

אלה ונעמוד על האופן שבו הם משקפים את הבדלי התקופות.                                                                                                               
גם כאן, כמו לגבי ימי הביניים, נראה כיצד בתוך ניגודי השקפות מרחיקי 
לכת, מאפשרת התקופה המודרנית למנהיגים רוחניים חדשים להציע מענה 
מחשבתי, רוחני ויוצר לשאלות של חיים ותרבות המתעוררות ומעסיקות את 

 העם היהודי.                

ספרות עברית כפרשנית של ההוויה היהודית ישראלית 
ומקורותיה // יעל גורי

"איש תל אנוכי" - כך כתב יהודה עמיחי. בקורס נבחן 
היבטים של מרד, המשך ויצירה חדשה בספרות העברית. 

ספרות ואומנות הן "הזוכרות הגדולות". מקומן חשוב ביותר ביצירת הרצף 
התרבותי, בשימור ערכים ובחינתם תדיר. נבדוק כיצד יוצרת הספרות דיון 
ער וארוך שנים בזהות המורכבת שלנו, כיצד היא משקפת את משך הזהות, 
המרד והיצירה החדשה. נלמד יצירות בהן מגיבים יוצרים לסוגיות רבות 

הפנים של פנינו במראה. נעסוק במשוררות ובמשוררים  העבריים הגדולים 
של המאה ה-20 וגם ביצירה בת המאה ה-21.
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 בית מדרש על בית מדרש - על יהדות ודמוקרטיה 
// יהודה טאובמן

הקורס ישלב לימוד בית מדרשי והתנסות בהעברת בית 
מדרש. הלימוד יעשה "בדרך בית מדרשית" - ויכלול לימוד 
משותף, העמקה בחברותות וסיכום. הקורס מבוסס על לימוד מונחה והכשרת 

הלומדים להעביר בעצמם בית מדרש. נבחן את היתרונות שבלימוד הבית 
מדרשי ונעסוק גם בחסרונותיו וכיצד להימנע מהן. ציר התוכן של הלימוד 
יהיה בהתאמה לתוכנית הלימודים החדשה לכיתה ט', תוך מיקוד בנושאים 
הבוחנים את המתח והאתגר שבין יהדות ודמוקרטיה, בעזרת ספר הלימוד 

 עד"י, בהוצאת מכון הרטמן.

מקבילות נפגשות - עיון משווה בין אגדות בשני 
התלמודים // יעל קרואל

מאפיין מובהק של הסיפור החז"לי, הוא היותו של הסיפור 
תלוי הקשר. אגדות חז"ל אינן פורחות באוויר אלא מוגשות 
לנו הלומדים, תמיד בתוך הקשר, המשפיע ומעצב את מסריו 
ומשמעו האפשרי של הסיפור. הקורס יתמקד בלימוד אגדות חז"ל המופיעות 

בנוסחים דומים אך שונים בתלמוד הירושלמי והבבלי. נלמד ששה צמדים 
של סיפורים, המשקפים נושאים שהעסיקו את חכמי התלמוד ומאירים קשרים 
והקשרים בחיינו כיום. נעמוד על ההבדלים בעלילה ובהקשר בו הם מובאים 

ונתחקה אחר מלאכת האומן של המספר התלמודי, הארץ ישראלי והבבלי. לצד 
ההנאה הספרותית שבלימוד האגדות, נשכלל את יכולותינו לעיון ביקורתי 

בסיפור האגדה ודרך מטלת הקורס נתנסה בפדגוגיה של הוראת סיפורי חז"ל 
בכיתה. 
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 התכנית 
למנהלים
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“הפדגוגיה תתן לנו את האפשרות להוציא אל 
 הפועל את שאיפותינו. אפשר, שזהו חלום, 

אבל חלום בעניים פקוחות.” 

)חיים נחמן ביאליק, על החינוך והלשון, אלול תרע”ז(

התכנית למנהלים עוסקת בסוגיות שונות של תרבות יהדות-ישראלית 
ומעלה את שאלת הקשר בין זהויות אלה מתוך התייחסות למנהלות ומנהלים 

כמובילי הקו החינוכי של ביה”ס ובמטרה לבסס עיסוק שיטתי ביהדות 
ישראלית, דמוקרטית ופלורליסטית.

התכנית מושתתת על ארבעה צירים מרכזיים:

התמודדות רעיונית-חינוכית עם השאלות והאתגרים הבוערים של התרבות 
היהודית-ישראלית כגון: יהדות ודמוקרטיה, היחס לאזרחים לא יהודים 

במדינת ישראל, יהדות חברתית, פמיניזם ויהדות ועוד.

חשיפה למגוון פרקים בספרות היהודית הקלאסית והמודרנית: מקרא, 
תלמוד, פילוסופיה יהודית ותרבות עברית חדשה.

פיתוח שיח עמיתים מקצועי סביב תפקיד המנהלות והמנהלים כמובילי הקו 
הערכי של בית הספר הממלכתי והעצמתם כמובילי שינוי ברוח בארי.

התנסות בשיטות חינוכיות המעשירות את שיח הזהות היהודית-ישראלית: 
בית מדרש, סיור חוויתי, לוח השנה כמזמן שיח ערכי ועוד.

 אלון מור
 מנהל התוכנית
052-5014162

alon.more@shi.org.il 
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< ימי לימודים בתכנית למנהלים, ימי ד’

הערותתאריך עבריתאריך לועזימס’ מפגש

ח חשון117.10.18

כב חשון231.10.18

ו כסלו314.11.18

כ כסלו428.11.18

 יום פתוח חנוכהכו כסלו#4.12.18
)מפגש השלמה(

חופשת חנוכהכז כסלו#5.12.18

ד טבת512.12.18

יח טבת626.12.18

ג שבט79.1.19

חופשת סמסטריז שבט#23.1.19

כד שבט830.1.19

ח אדר א913.2.19

כב אדר א1027.2.19

ו אדר ב1113.3.19

חופשת פוריםיג אדר ב#20.3.19

כז אדר ב123.4.19

 יום פתוח פסחו ניסן#11.4.19
)מפגש השלמה(

חופשת פסחיב ניסן#17.4.19

חופשת פסחיט ניסן#24.4.19

כו ניסן131.5.19
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יום העצמאותד אייר#9.5.19

טז אייר1422.5.19

 סיום משותף כד אייר1529.5.19
של כל השלוחות

< מערכת הלימודים בתכנית למנהלים

שעה

ארוחת בוקר8:30 - 9:00

פתיחת יום9:00 - 9:15

10:30 - 9:15
חז"ל: פרשנים ומהפכנים

 ד"ר חנה פנחסי / שמואל הר

הפסקה10:30 - 10:45

12:15 - 10:45
המסע לזהות יהודית מודרנית

פרופ' אבי שגיא

ארוחת צהריים12:15 - 13:00

14:15 - 13:00
יהדות ישראלית - זהות, חברה וחינוך 

אלון מור

סיכום יום 14:15 - 14:30
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פירוט הקורסים

 חז"ל - פרשנים ומהפכנים
// ד”ר חנה פנחסי ושמואל הר  

הקורס יציע חשיפה לספרות חז"ל ויאפשר היכרות 
ראשונית עם עולמם הרוחני של התנאים והאמוראים, מתוך 
הטקסטים שהותירו אחריהם. נקודת המוצא תהיה ההקשר 

ההיסטורי: מי היו, מה הערכים שהנחו אותם, מה היו 
שיטות הפרשנות שלהם ואיזו מהפכה חוללה דרך המחשבה 

שלהם. נבחר סוגיות שהפכו קנוניות בעולם ההתחדשות 
היהודית וננסה להבין מה הופך אותן לעל-זמניות 

ורלוונטיות לישראל של 2019 בכלל ולמחשבה החינוכית בפרט. בין השאר 
נעסוק בערכו של האדם והיחס לאחר כמו הגוי והאישה, נעסוק בתרבות של 

מחלוקת ובדילמות מוסריות.

בשיעורים נרכוש מיומנות בסיסית בקריאת טקסטים של ספרות חז"ל: 
משנה תלמוד ומדרש. הקורס ישאף לבנות הכרות עם ספרות עשירה וקנונית 

במטרה להפוך את הלומדים לבני-בית בה.

המסע לזהות יהודית מודרנית // פרופ' אבי שגיא

בשיעור זה נעסוק במספר הוגים ויוצרים שהקיום היהודי 
המודרני היה בראש מעייניהם ושביקשו למצוא לקיום זה 
פשר ומשמעות רלוונטיים. נקודת הפתיחה ללימוד תהיה 

בירור מושג הזהות ודרכי ההבנה השונות שלו. מתוכן נצא לקריאה ביצירות 
השונות שתסייע לנו לשרטט את אופני הקיום היהודיים השונים שמציעים 

כל אחד מהכותבים ולבחון את מידת הרלוונטיות שלהם לימינו. 

בין היצירות שנקרא: אלטנוילנד מאת הרצל, חזיון השמד מאת ברנר ותגובת 
אחד העם אליו, על הכורח ואי האפשרות להיות יהודי מאת ז'אן אמרי ועוד.
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 יהדות ישראלית - זהות, חברה וחינוך
// אלון מור

מטרת הקורס היא להתעכב על כמה משאלות היסוד 
המעסיקות את התרבות היהודית לאורך שנותיה ומוסיפות 

להדהד בחברה הישראלית בת זמננו.

הקורס מבקש לנסח תשתית ערכית, רעיונית ומושגית לעיסוק בשאלות 
אקטואליות של זהות יהודית-ישראלית מתוך עיון היסטורי, פוליטי 

ותרבותי ולאור ההקשר הרחב של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

הקורס ידגיש במיוחד את ההיבט האישי והחינוכי של סוגיות אלה, מתוך 
התמודדות עמן בחיי היום יום בבית הספר.
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התכנית לחינוך 
יהודי חוויתי

.
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בתקופה בה הידע נגיש לכל, מחפש בית-הספר אתגרים חינוכיים חדשים 
שאינם קשורים דווקא לרכישת ידע. מציאות זו מאפשרת לאנשי החינוך 

להתמקד בכלים וכיוונים שיעמיקו את השיח הערכי והחברתי בבתי הספר.

התכנית לחינוך יהודי חווייתי בבית הספר להוראת תרבות ישראל של 
תכנית בארי, מביטה לעתיד ולעבר: אנו מציעים לימוד והתנסות בכלים 

חינוכיים חדשים, חשיבה חדשה ורעיונות חדשים, ובו בזמן גם מבט על רצף 
היצירה היהודית, מתוך רצון למצוא משמעות ותוכן בספרות היהודית.

הלימודים בתכנית מיועדים לאנשי חינוך בעלי תפקידים בבתי הספר 
הממלכתיים העל-יסודיים, שעוסקים בפועל בתפקידים הקשורים לתחום 
החברתי-ערכי )רכזים חברתיים, רכזי מעורבות חברתית, רכזי טיולים, 

רכזי של”ח וכו’(.

הלימודים משלבים בין חינוך חברתי-ערכי לבין ארון הספרים היהודי-
ישראלי תוך היכרות עם מגוון של מתודות חווייתיות ויצירתיות להעמקת 

העיסוק בזהות יהודית-ישראלית בבית הספר. במסגרת זו המשתלמים 
מתנסים בעצמם במתודות כגון לימוד בית מדרשי בטבע, יצירת טקסים 

קהילתיים, שילוב תיאטרון במדרש, צילום וקולנוע ככלים פרשניים, 
מוזיקה ופיוט, אומנות ויצירה ועוד.

מנהלי התכנית:

 אלון מור
 052-5014162 

Alon.more@shi.org.il 

 יורם גלילי
 052-6661735  

Yoram.galili@shi.org.il 
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מבנה הלימודים

הלימודים יתקיימו ככלל בימי רביעי, אחת לשבועיים, בין השעות 8:30 
ל-14:30 במכון הרטמן, רחוב גדליהו אלון 11 בירושלים.

להלן סדר הזמנים הרגיל של יום לימודים )מבנה היום עשוי להשתנות 
בהתאם לנושא היום(:

שעה

התכנסות וארוחת בוקר8:30 - 9:00

פתיחת יום9:00 - 9:15

לימוד משותף של מושגי יסוד בארון הספרים היהודי, 9:15 - 10:30
דרך לוח השנה העברי

הפסקה10:30 - 10:45

סדנת התנסות בכלי חוויתי10:45 - 12:15

ארוחת צהריים12:15 - 13:00

סדנה דידקטית לשימוש בכלי החוויתי או סדנת התנסות 13:00 - 14:15
נוספת

סיכום ועיבוד היום14:15 - 14:30
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חובות הלומדים וגמולי השתלמות:

א. נוכחות מלאה ככל האפשר, ולא יותר מיום היעדרות מוצדק אחד. 
הנוכחות חיונית על מנת לעמוד בתנאי משרד החינוך לקבלת גמול, 

ובעיקר חשובה ליצירתה של קבוצה מגובשת ויציבה.

ב. הגשת עבודה מסכמת )לציון( ובמרכזה מערך לבית-מדרש הכולל 
שימוש בכלים חווייתיים.

ג. לצד ההגשה של העבודה העיונית, מחויבים הלומדים בהתנסות מעשית 
של בנייה והנחייה בפועל של סדנה בית מדרשית חווייתית עבור קהל 

מורים מרחבי הארץ שיגיע ליום הפתוח במכון הרטמן ביום הראשון של 
חופשת הפסח )11.4.19(. ההשתתפות ביום הפתוח היא אחת מחובות 

הלומדים במסלול החוויתי.

התכנית בת 90 שעות ומוכרת לגמולים. הלומדים שיהיו נוכחים במספר 
המפגשים הנדרש ויעמדו בחובות בהצלחה, יזכו לגמול השתלמות לפי 

המסגרת אליה הם משתייכים.

ביבליוגרפיה || ורטה יורם )עורך(. לימוד הלימוד, קריית טבעון, המדרשה באורנים, 
2008 || יאיר, גד. מחוויות מפתח לנקודת מפנה: על עצמת ההשפעה החינוכית, 

פועלים, 2006 || כהנא, רפאל. “לקראת תיאוריה של בלתי-פורמאליות והשלכותיה 
ביחס לנעורים”, בתוך: גרוס, ז’ ו-דרור, י’. חינוך כאתגר חברתי, אוניברסיטת 

תל אביב, תל אביב ורמת גן 2004, עמ’ 151-131 || צבר בן יהושע, נעמה. “מגמות 
בהתחדשות היהדות החילונית”, הערכה חינוך יהודי ותולדות החינוך, אוניברסיטת 

תל אביב, תל אביב, 2009 || רזניק-שפירא, מיכל וזריז-רון, הדס. תוכן ותהליך 
כדרך למידה של זהות אישית ויהודית, מסכת חיים, 20 שנה למדרשה באורנים, 

הוצאת הקיבוץ המאוחד והמדרשה באורנים, 2010 || שביד, אליעזר. היהודי הבודד 
והיהדות, עם עובד, תל אביב, 1974 || חוברת מקורות להשתלמות.
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< ימי לימודים וסילבוס תשע"ט

מס’ 
מפגש

תוכן המפגשתאריך עבריתאריך לועזי
ומתודולוגיה חווייתית

א חשון110.10.18 

יהודים, מילים וחוויות

 החוויות המכוננות שלנו
 מילים המקורות

סיור - ארכיטקטורה כטקסט

טו חשון224.10.18 

מבית המקדש לבית המדרש

לימוד - מבית מקדש לבית מדרש 
 שילוב קולנוע בלמידה

הלכות עריכת דף מקורות

כט חשון37.11.18

חוויות וערכים במועדם

 לימוד - "גלגולו של חג"
השיחה והעדשה: סדנת צילום 

והתנסות

יג כסלו421.11.18

מילים ומנגינה:  פיוט ושירה 

 לימוד - שיר בשני קולות
"הפיל בחדר" - תפקיד המנחה 

 בביהמ"ד
כיתה אלמונית שרה

יום פתוח חנוכהכו כסלו54.12.18

חופשת חנוכהכז כסלו#5.12.18

יא טבת619.12.18

מדרשטח 

 רפלקציה על היום הפתוח
לימוד - ט"ו בשבט והחלק הסודי 

 בארון הספרים
התנסות - בית מדרש בשטח



49

כה טבת72.1.19
פסל ותמונה  

אומנות פלסטית כמדרש וכיצירה

י-יא שבט816-17.1.19 -  9

ר ֶאל ָהֵעִצים ְוֶאל ָהֲאָבִנים: ֵבּ ַדּ

 סיור משמעותי, מפגשים
 ולמידה בחוץ

 סיפור סיפורים
בית מדרש על הדרך

חופשת סימסטריז שבט#23.1.19

א אדר א106.2.19

ֲאֵפר ַעל ֵעיָניו: תיאטרון  ׂש ָבּ ְתַחֵפּ ַוִיּ
ומשחק 

לימוד - אני מלכת אסתר, ויש כמה 
דברים מפתיעים שלא ידעתם עלי.. 
"זה כל הקסם" - מתודולוגיה של 

העברת בית מדרש

תחילת עבודה על היום הפתוח

טו אדר א1120.2.19

אמור מעט ותקשב הרבה: 

לימוד - על ליל הסדר כאירוע 
 חינוכי 

 חינוך חוויתי ברשת 
המשך עבודה לקראת היום הפתוח

כט אדר א126.3.19
ועתה כתבו לכם: כתיבה יוצרת

 לימוד: שיר השירים
המשך עבודה לקראת היום הפתוח

חופשת פוריםיג אדר ב#20.3.19

כ אדר ב1327.3.19 

"כי הטקס הוא אשר נשאר" – טקסי 
הזיכרון המתחדשים בין פסח 

לשבועות

 לימוד – אושוויץ או סיני
תרגול לקראת היום הפתוח
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ה ניסן1410.4.19

המדף המתחדש בארון הספרים 
היהודי

 לימוד - שבועות וחילוניות
תרגול לקראת היום הפתוח

ו ניסן1511.4.19
יום פתוח פסח

התנסות מעשית

חופשת פסחיב ניסן#17.4.19

חופשת פסחיט ניסן#24.4.19

יום העצמאותד אייר#9.5.19

י אייר1615.5.19

המרוץ למכון - סיור עירוני 
בירושלים

 רפלקציה על היום הפתוח
משובים + פרידה

כד אייר1791.5.92
יום סיום משותף לבית הספר להוראת 

תרבות ישראל

מפגש השלמה / רשות בירושלים
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 . . .

 נהלי
בית הספר
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נהלי בית הספר להוראת תרבות ישראל בתכנית להרחבת 
הסמכה להוראת תרבות יהודית-ישראלית

נוכחות:

1. על פי דרישות משרד החינוך יש להקפיד על נוכחות של לפחות 80 אחוז, 
כלומר היעדרות של עד שני מפגשים בכל סמסטר. היעדרות מעבר לכך לא 

תאפשר קבלת גמול.

2. בהתאם לדרישות משרד החינוך, באחריות הלומדים לחתום בכל שעור 
ביומן הקורס בו הם משתתפים.

גמולי השתלמות:

כל משתלם )בכל המסלולים: מורים, מנהלים וחווייתי( יהיה זכאי לגמול 
על ידי משרד החינוך בהתאם לרפורמה אליה הוא שייך, בהתחשב בותק 

ובפרופיל ההעסקה שלו במשרד החינוך. הזכאות לגמול השתלמות מותנית 
בנוכחות סדירה, כאמור לעיל, ובהגשת עבודות על-פי הדרישות.

הלומדים במסלול להרחבת הסמכה יקבלו עם השלמת הלימודים והגשת 
העבודות תעודת הסמכה להוראת תרבות יהודית-ישראלית מטעם משרד 

החינוך. על-פי הנהלים החדשים של המשרד יוכלו המורים לקבל את הגמול 
לו הם זכאים רק בתום שנתיים של לימודים.

מלגה:

כדי לעודד התמקצעות בהוראת תרבות יהודית ישראלית מציע משרד החינוך 
מלגה ללומדים בתכנית בארי למי שלומדים שנתיים בתכנית להרחבת הסמכה 

)לא כולל תכנית לחינוך חווייתי, ותכנית מנהלים(.

המלגה בת 6,000 ₪ מחולקת לשניים: 4,000 ₪ עם סיום השנה הראשונה 
ו-2,000 ₪ בסיום השנה השניה.

להלן התנאים לקבלת המלגה:

1.  הלומדים יציגו אישור כי מילאו חובותיהם וסיימו את שנת הלימודים 
וממוצע ציוניהם הוא 80 לפחות.
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2.  בתום שנת הלימודים הראשונה יציגו אישור כי נרשמו לשנת הלימודים 
השנייה.

3.  הלומדים יביעו נכונות בכתב ללמד תרבות יהודית-ישראלית במשך שלוש 
שנים לפחות )חתימה על הצהרת כוונות בטופס הבקשה למלגה( עם תום 
לימודיהם, בכפוף לצרכי המערכת ולכללי המשרד בדבר העסקת מורים.

הבקשות למלגה יועברו למשרד החינוך באופן מרוכז באמצעות המנהלה של 
תכנית בארי.

שכר לימוד:

על המורים למסור צ’קים דחויים על חשבון שכר לימוד בתחילת שנת 
הלימודים. כל שלוחה תעדכן באופן נפרד את המורים הלומדים במידע מסודר 

על סדרי התשלום ומועדי ההפקדה.

הגשת עבודות:

הלומדים להרחבת הסמכה יגישו לאורך השנה שתי עבודות בהיקף של כשבעה 
עמ’ בקורסים המתאימים. עבודה אחת בסיום כל סמסטר. בחודש אוגוסט 

מועברים הנתונים למשרד החינוך לאחר השלמת תהליך בדיקת העבודות. ראו 
להלן הנחיות להגשת העבודות.

הלומדים בתכנית לחינוך חווייתי יגישו עבודה מסכמת )לציון( ובמרכזה 
מערך לבית-מדרש הכולל שימוש בכלים חווייתיים. זאת בנוסף להתנסות 

מעשית. 

הנחיות למורים בעניין כתיבת עבודה לצורך קבלת גמול השתלמות:

העבודה )חובה של שתי עבודות בשנה( תתייחס לאחד מן התחומים או 
הנושאים שנלמדו בקורסים במהלך השנה:

תחומי היסוד של היצירה היהודית: המקרא, ספרות חז"ל והמחשבה 	 
היהודית לדורותיה

הגות ומחשבה ציונית, הזיקה לא"י 	 

ספרי יסוד בארון הספרים היהודי	 

לוח השנה העברי, מחזור הזמנים היהודי	 

דרכי הוראת תרבות ישראל, גיוון דרכי הוראה והערכה, לימוד בית 	 
מדרשי וכו'
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סוגיות עכשוויות בזהות יהודית-ישראלית בארץ )ובתפוצות(	 

סוגיות או יוזמות בתחום החינוך היהודי וההתחדשות היהודית	 

זיקות בין-תחומיות בין תרבות ישראל ותחומי דעת ויצירה אחרים 	 
)שירה, קולנוע, אומנות וכו'(

 נושא העבודה המדויק ייבחר בתיאום עם מרצה השיעור שעליו בחרתם לכתוב.
אופי העבודה, תוכנה וכו' יהיו בהתאם לדרישות הקורס. 

בכל עבודה יש לכלול חלק עיוני-תיאורטי של הצגת מקורות וניתוחם, וחלק 
פדגוגי-דידקטי הכולל רלוונטיות של הנושא לעשייה החינוכית ודרכי יישום 

בבית הספר )מערך שיעור, פעילות חינוכית בלתי פורמלית, מיזם חינוכי, 
וכד'(. כמו כן יש לכתוב רפלקציה על הקורס ו/או הנושא מנקודת מבט אישית 

וחינוכית.

לעבודה יש לצרף חומרים רלוונטיים: מקורות או יצירות אומנות שנותחו 
בעבודה, דפי עבודה או דוגמאות לתוצרים של תלמידים, צילומים, וכיו"ב. 

העבודה תוגש מוקלדת )גופן דוד, גודל 12, רווח שורה וחצי(, בקובץ מחשב 
ובגרסה מודפסת.

מבנה העבודה:

עמוד שער הכולל את שם המוסד, נושא העבודה, שם המגיש, מספר ת”ז, בי”ס, 
כתובת מגורים, טלפון.

פתיחה קצרה המתייחסת להגדרת הנושא, הרקע לבחירתו והרלוונטיות שלו 
לשדה החינוך )ניתן לפרט תוכן עניינים(.

גוף העבודה: בהתאם לאופי הקורס והנחיות המרצה. ככלל, חלק זה יכלול 
כאמור:

1. מרכיב עיוני של ניתוח מקורות )או תופעה וכו’( - 3 עמודים.

2. מרכיב פדגוגי-יישומי 3 עמודים.

3. רפלקציה אישית, סיכום ומסקנות 2-1 עמודים.

4. רשימה ביבליוגרפית )לפחות שני פריטים שאינם אתרים ברשת(.

5. נספחים: מקורות, דפי פעולות, צילומים וכדומה.



השתלמויות
תשע״ט
 בתרבות יהודית-ישראלית
למערכת החינוך הממלכתית

 לרשימת ההשתלמויות:
http://beeri.hartman.org.il 

 למידע נוסף:
 דנה בניון

02-5675365 
beeri@shi.org.il 
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השתלמויות בארי לבתי הספר
תכנית 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 תכניות 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 תכנית בארי 
ובכל אחת מהן ניתן לשלב יום עיון במכון הרטמן בהשתתפות חוקרים 

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