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 ,למנהל בית הספר שלום וברכה

 

 שותף במיזם התנ"ך. הנדון: המלצה על מורה מן הצוות שלך המתאים להיות       

 ממשיכים בשנת תש"פ  , ומכון הרטמן בשיתוף קרן אבלס הפדגוגית, והפקוח על הוראת התנ"ךמשרד החינוך המזכירות 
אלה רואים חשיבות מיוחדת בקידום מורי במערכת החינוך ובחברה הישראלית.  לאומי לקידום מעמד התנ"ךהבמיזם 

 בתהליכי ההוראה והלמידה .בכיתה  התנ"ך בתחום ההתחדשות הפדגוגית והעשייה

תהליך מרכזי אותו אנו מבקשים לבסס הוא הקמת קהילות מקצועיות של מורים שיפעלו לקידום הוראה ולמידה ויובילו 
להרחבת הקשר בין התלמידים והתנ"ך והעמקתו. לצורך כך תיבחר קבוצה מובילה של מורים שיהפכו בהמשך להיות מנחי 

 קהילות בבית הספר שלהם ומעבר לכך. 

ות שותפים בקבוצת המורים המובילים יקבלו הנחיה וליווי ויתרמו בראש ובראשונה לבית הספר בו המורים שייבחרו להי
 הם עובדים ויוכלו לסייע בקידום הוראת התנ"ך ושיפור למידת התלמידים. 

מכתב זה קיבלת מן הסתם משום שפנה אליך מורה המבקש להשתתף בקבוצת המורים המובילים. אנו מחפשים לקבוצה זו 
טובים ביותר, המתאפיינים ביכולות גבוהות, יזמות והנהגה. מהם נבקש לפנות יום בשבוע ללמידה ופיתוח. על את ה

עבודתם זו יקבלו המורים מלגה לאורך השנה. בנוסף, יוכלו המורים להביא לידי ביצוע יזמה שלהם בבית הספר, והיוזמה 
תפות של מורה מבית הספר, עשויה לתרום רבות ולשדרג את תקבל ליווי ותמיכה מקצועית וכלכלית עד לביצועה, כך שהשת

 הלמידה בבית הספר. 

 כיוון שמדובר בקבוצה מצומצמת, המלצתך כמנהל מרכזית וחשובה לנו ביותר. 

נרצה לשמוע את דעתך על יכולותיו של המורה שפנה אלינו כמו גם על נכונותך לאפשר לו להתנסות בהובלת קהילה 
וך בית הספר )לא מדובר בשלב זה בצוות שלם אלא בקבוצה המתכנסת לעסוק בנושא פדגוגיה מקצועית של מורים בת

 ותנ"ך(. 

 ולשלוח אותו אלינו  הטופס המצורףלצורך כך נבקש ממך למלא את 

 בהקדם האפשרילוח הזמנים שלנו קצר ביותר, ולכן נבקש ממך לעשות זאת 

 תודה על השותפות 
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