
 
 
 
 
 

 מקצועי   לפיתוח ו   להשתלמויות  המחלקה  ,פוקס  )סימור (  שלמה  ש "ע   לחינוך  ספר בית ה                
  לתכנית   להצטרף   להזמינכם   שמחים  הרטמן  שלום   מכוןם ו רביבי   תכנית  שיתוף ב 

 :ייחודית 

         מובילים   למורים   מדרש   בית 
 הוראת מקצועות היהדות מרחוק ומקרוב  

 )מכון שלום הרטמן (ד"ר נגה בינג   בהנחיית 
 תכנית רביבים) (  ד"ר אריאל סרי לויו 

 

 :היעד של התכנית   קהל 
 יסודי -העל   בחינוךומעלה   שנים 3בעלי ותק של  ,מורים למקצועות מדעי הרוח והיהדות     •
 יסודיים -בעלי תפקידים המובילים תהליכים חינוכיים בבתי ספר על      •

 :שנעסוק בהם בין התכנים
היבטים פוליטיים  •של עיסוק במקורות היהדות בפיתוח זהות אישית ויהודית  תפקידה •

תחומי דעת  שילוב בין מקצועות היהדות ל  •בהוראת מקצועות היהדות בחינוך הממלכתי 
?  מה נשתנה בלימודי מקצועות היהדות •אנתרופולוגיה אזרחות וכגון: ספרות,  אחרים,

 שיטות פדגוגיות חדשניות ועוד 
ישראליים ובשילוב למידה  -בנושאים הללו ייעשה בזיקה למקורות יהודיים  העיסוק 

 מדרשית -בית 

 :גמולים ת ו דרישו 
 הצגת נושא במסגרת למידת עמיתים והגשת  ,נוכחות 80%לכל הפחות (בדרישות ההשתלמות   עמידה 
 . שעות גמול עם ציון   30  -  בגמול השתלמות לזכאים בהתאם לרפורמות השונותמזכה    )עבודה 

 
 ההשתתפות בהשתלמות אינה כרוכה בתשלום.

 
 24.01.21  :הרשמה  סיום  מועד  |  2021מרץ אמצע    :פתיחה  מועד
 באופן מקוון,  (בשעות אחה"צ או הערב   ישנ   בימי  תתקיים  ההשתלמות   :ושעות  ימים

   ").תו הסגול " ה   ולמתווה  , בהתאם להנחיות   הרטמן   שלום   ובמכון  העברית  באוניברסיטה 
  .הרטמן  שלום   במכון   פסח   בחופשת  עיון  ביוםגם  ישתתפו  המורים   ,ההשתלמות    במסגרת 

 
 כאן  - להרשמה    

 bogrim.revivim@gmail.com -  פרטיםל
 
 

 !נשמח לראותכם
  ,מספר המקומות מוגבל

 מקדימה   בשיחה   מותנית  הקבלה 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 להכשרת מורים להוראת מדעי היהדות תכנית מצטיינים 

https://forms.gle/S2yKupVQowCKSMEKA
mailto:bogrim.revivim@gmail.com

	בית ה           בית הספר לחינוך ע"ש שלמה )סימור( פוקס, המחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי בשיתוף תכנית רביבים ומכון שלום הרטמן שמחים להזמינכם להצטרף לתכנית ייחודית:
	קהל היעד של התכנית:
	בין התכנים שנעסוק בהם:

	העיסוק בנושאים הללו ייעשה בזיקה למקורות יהודיים-ישראליים ובשילוב למידה בית-מדרשית
	דרישות וגמולים:

	ימים ושעות: ההשתלמות תתקיים בימי שני בשעות אחה"צ או הערב )באופן מקוון,
	באוניברסיטה העברית ובמכון שלום הרטמן , בהתאם להנחיות ולמתווה ה"תו הסגול.("

