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 לכבוד,

 מורי התנ"ך בחינוך הממלכתי  

 

 מועמדות לקבוצת המורים המובילים של מיזם התנ"ך במכון הרטמןלהצגת הזמנה 

 

חברה הישראלית, יצא לדרך בשנת הלימודים תשע"ט. וב במערכת החינוךו מעמדו הוראת התנ"ך לקידום מיזם התנ"ך

המיזם כולל שתי שנות קוח על הוראת התנ"ך והמזכירות הפדגוגית. יהפ יווית בליפילנטרופ ןהמיזם נעשה בשיתוף קר

בשנת הלימודים שנה א המתמקדת ביום לימודים ושנה ב המתמקדת בהנחית מורים בשטח בליווי צוות המיזם.  –לימוד 

זהות  וביל שיחלפתח ולהוספים מורים נלסייע בידי  הוראת התנ"ך, תאנו מבקשים להוסיף ולשכלל את מיומנויותש"פ 

 ולקיים מפגשי לימוד ושיתוף בין מורים בבית הספר ובקהילה.  ישראלית פלורליסטית באמצעות לימוד התנ"ך, -יהודית

המורים שיבחרו לקחת חלק במיזם, יקבלו מלגה שתאפשר פינוי של יום בשבוע )יום ד(,  בו ילמדו בצוותא, יפתחו כלים 

יתקיימו שלושה מפגשי לימוד בחודש באזור מגוריהם, במהלך השנה הוראת התנ"ך. גוגית משותפת לותכנים ויבנו שפה פד

הובלה של צוותי מורים בבית ספרם ומחוצה בהמורים יתנסו בהנחיה ו שנה ב בויום אחד בחודש במכון הרטמן בירושלים. 

 לו.

בוהה לבעלי תואר שני( ,עם וותק המיזם מיועד למורים ומורות בעלי הכשרה בהוראת התנ"ך, בעלי תואר בתנ"ך )עדיפות ג

 ויכולת הובלה או יוזמה מוכחת.  שנים במערכת, בעלי יכולת עבודה בצוות 3של לפחות 

ההוראה והלמידה בתנ"ך, נשמח אם את/ה רוצה להצטרף לקבוצת המורים במיזם התנ"ך, ולהיות שותף/ שותפה בקידום 

 ומהם נזמן לראיון את המתאימים.  ,בחן את הטפסים שישלחו המועמדיםצוות המיזם י אלינו י/אם תפנה

   .הטופס המצורף לשם פתיחת התהליך נבקש ממך למלא את

, אנא העבר/י תמכתב למנהל/מצורף בזה מצורף נוסף. בנוסף, עליך לבקש מן המנהל שלך למלא המלצה עליך על גבי טופס 

  .המופיע במכתב טופס ההמלצהינו את אותו למנהל/ת במייל על מנת שיוכל/תוכל לשלוח אל

 במידה ותמצא/י מתאים/ מתאימה להמשך התהליך, נחזור אליך ונקבע לך תאריך לראיון. 

 

 ר ראשוני על המיזם ועל דרכי הגשת המועמדות: ניתן לפנות אל המנחה באזורך לבירו

כ"ץ  , קרן0508494973בדרום  אלמליח-ויס , תמי0556631758בצפון הכהן -בומנדיל, אדוה 0524876816ירושלים   שניר עידן

 . 0523801922במרכז   נוריאל-

 בברכת הצלחה, 

 

  רני יגר                   דון                        יובל אוליבסטון                                    ענת צי      

 מנהל המיזם  מנהל אגף מורשת                    מנהלת תחום דעת תנ"ך ממ'                                 
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