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   "השכלה כללית"ימודי ל – בתי הספר הממלכתייםבפה  -תורה שבעל

  
הם מפגישים את פה. -לימודי ההשכלה הכללית מהווים מבוא המקנה רקע כללי ותשתיתי ללימוד תורה שבעל

יסוד וסוגות מרכזיות,  ומניחים תשתית ערכית העומדת בבסיס -הלומד עם בסיס הידע והמיומנויות, מושגי

   המקורות הנלמדים. 

פה כאספקלריה של השינויים -תכנית הלימודים לבית הספר הממלכתי מבוססת על תפיסת ספרות התורה שבעל

היהודית מאז חתימת המקרא ועד העת החדשה, שינויים הערכיים, החברתיים והחינוכיים שהתרחשו בתרבות 

    אשר השפיעו על עיצוב החברה והתרבות היהודית לדורותיה.

נבחרו מסוגות שונות ומתקופות סביב נושאים תמטיים. המקורות   כנית מתמקדת בלימוד של טקסטים נבחריםתה

וחתירה לטיפוח ערכים חברתיים   רלוונטיים לבני הנוער בימינו,שונות, תוך עיסוק בנושאים משמעותיים ו

  ומוסריים, יהודיים ואוניברסליים גם יחד. 

  ספרות התורה שבעל פה מזמינה ומזמנת את הלומד להצטרף אל "בית המדרש הפתוח" וליטול את "חלקו בתורה". 

 

  םנושאיה עקרונות מנחים בבחירת

 .יהודית- ותרומתם להבניית זהות ישראלית היהודית התרבות בתולדות מרכזיותם .1

 .בחינוך הממלכתי  ישראלים צעיריםעבור  אקטואליותהרלוונטיות ו, הנייןעמידת ה .2

   ועם בחברה הישראלית השונים המגזרים בין שיח-דו לפיתוח ופוטנציאל ליתאאוניברס חשיבות .3

  .אחרות ותרבויות אמונות בני  עמיתים   

 תלמודית.-התלמודים והספרות הבתר ,משנהההלכה, ה סוגות: אגדה, מדרשי למגוון ייצוג .4

 עדיפות להוראת פרקים או מהלכים שלמים המבליטים תהליכי התפתחות ושינוי. .5

 ורים, במספר מישורים:מתן אוטונומיה וגמישות למ :משמעותיתלמידה ו הוראה .6

 בתהליכי ההוראה והלמידה  .א

 בסוגי התוצרים  .ב

 בדרכי הערכה מגוונות  .ג
  

   "יחיד וחברה" :הלימודספר 

 מתוך היחידהמקורות  ויבחר םיעולות בקנה אחד עם יחידת הבסיס, הוחלט כי המור תכניתהמאחר שמטרות 

 :םרשותלשעות הלימוד העומדות ל תאמהבה - )הוצאת מכון שלום הרטמןב( "יחיד וחברה"

http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=96228674#1.undefined.4.fitwidth  

  

  :ההוראה והלמידהתהליך במומלצים שים דג

   .בסוגיות אקטואליות יצירת סביבה המעודדת דיון פתוח  -

   .חריםאדעת  העשרה מתחומי -

   .וללמידה פעילה התלמידיםמעורבות לחתירה   -

  .בפדגוגיה דיגיטליתשימוש מושכל  -

    ."מביא לידי מעשהשתלמוד גדול "בבחינת  ,ההספר והקהיל-בית בחייויישומם ם שילוב הערכים הנלמדי -

  

 חשיבה משותפת:ב תרוםלץ וייעלע, וישמח לסייעומד לרשות המורים  פה- לתורה שבעלצוות המדריכים 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Toshba/KartisBikur/Madrichim.htm  


