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 25/04/21 , ראשון י"ג אייר תשפ"א יום  

 
 אל,

 מנהלי בתי הספר,
 רכזים ומורי התנ"ך,

 שלום רב, 
 
 

 .ממירת בגרות בתנ"ך מ"מ תכנית -קורא להצטרפות לתכנית 'מבראשית'   קול
 
 

בלימודי התנ"ך בחינוך הממלכתי. בואו להיות בין מובילי למידה  דשניאנו מזמינים אתכם להצטרף למיזם ח

מעמיקה ומהנה,  את מהפכת המידע לכדי יצירת חווית למידה חדשנית ופדגוגיה ייחודית, המנצלות

תכנית "מבראשית", מתקיימת זו השנה הרביעית עם בתי ספר מתמודדות עם אתגרי המאה העשרים ואחת. הו

 ופדגוגיה  מגוונת אחרת בתחום הדעת .  יוחודית  ומורים, המבקשים ליצור למידה מקצועית

 רציונאל:  

שילוב המחשב  התכנית משתמשת בכלים דיגיטליים ליצירת חוויה לימודית משמעותית בבית הספר. משמע,

בהוראה תוך ניצול מרבי של הכלים הדיגיטליים לטובת חווית למידה עצמאית, בה כל לומד בוחר את דרכו אל 

במסע האישי שלהם אל בינות הטקסט ואת קצב הלימוד שלו. המורה משמש כמנחה, המלווה את התלמידים 

במהלך הלימוד התלמידים חווים למידה הנוגעת ברבדי  האירועים, הסיפורים והדמויות של ספר הספרים.דפי 

העומק של חייהם ומקרבת  אותם אל סיפורי התנ"ך. השימוש ביתרונותיה של הלמידה המקוונת, יוצר קומה 

 נוספת של למידה אינטרטקסטואלית ומאפשר עיסוק בערכים והעצמת הקשר האישי בין המורה לתלמיד .  
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 עקרונות  התכנית: 

העל של תכנית 'מבראשית' היא פיתוח לומד עצמאי. בהתאם לכך, הלמידה העצמאית של  מטרת  .א

התלמיד באמצעות המחשב תהיה בהיקף של שני שלישים מהשעות. למידה עצמאית זו כוללת קריאה, 

צפייה בסרטים, מטלות שיתופיות, מטלות כתיבה ואפשרויות רבות להרחבת הידע מעבר לחומר 

ת הבגרות. בנוסף, שליש מהשיעורים יתקיימו בכיתה ויתמקדו בהעמקת הבסיסי הנלמד לבחינ

 .הלימוד ביחידות אותן למדו התלמידים באופן עצמאי

התכנית מורכבת משבעה קורסים מקוונים שונים, על פי תכנית הלימודים בתנ"ך. התלמיד לומד  .ב

וצובר נקודות בציון  בעצמו, באופן מקוון, את יחידות הלימוד. הוא מקבל על עבודתו משוב מידי

הקורס הנלמד. הלמידה תהיה מצטברת וקבועה בכל שבוע, תוך ביצוע מטלות המחליפות את ציון 

בחינת הבגרות. בכל יחידה ידרשו התלמידים לעבודה עצמאית ולכתיבת תשובות. כתיבה זו תוערך על 

 .ידי המורה המובילה את התכנית

במחשב והן בהובלת השיעורים העצמאית המורה ילמד את התלמידים הן על ידי  ליווי של העבודה   .ג

 הנוספים. 

לא ייגשו לבגרות בתנ"ך. הציון שיקבלו יחליף תכנית "מבראשית" , תלמידים שילמדו תנ"ך במסגרת  .ד

 את הציון בתעודת הבגרות. 

 ונית. תכנית "מבראשית" בתחום הדעת תנ"ך, מוכרת כהערכה חיצ .ה

 בית הספר יקבל תמיכה  בתהליך והדרכה לאורך השנה. .ו

 

 :בתכנית ממירת בגרות "מבראשית"תנאים להשתתפות 

בתנ"ך, תוך שמירה על הדרישה שתלמיד  בית הספר רשאי לשתף כיתה אחת בלבד בקורס ממיר בגרות .א

  לא ייגש ליותר משני ממירי בגרות. 

ובעלי יכולת ללמידה  תלמידים בעלי מוטיבציה הכיתה שתבחר לתכנית תהיה כיתה בה לומדים .ב

 עצמית  ועצמאית. 
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המורה שתבחר להוביל את התכנית תהיה בעלת תשוקה ומוטיבציה להתנסות בדרכי הוראה והערכה  .ג

  .חלופיות, ושאיפה לסגל לעצמה מיומנויות הנחייה בתהליך ההוראה

   .האינטרנט, אוזניות, תמיכה טכניתמחשב  או טאבלט לכל תלמיד בכיתה, חיבור לרשת הקצאת  .ד

ש"ש תנ"ך בפריסה של שנתיים, כאשר בכל השיעורים תהיה לתלמידים גישה  3הקצאת מינימום של  .ה

 וזמינות למחשבים. מבנה השיעורים יהיה שלוש שעות  לאורך  מערכת השעות השבועית. 

 מורה בעל ניסיון של הוראת התנ"ך לבגרות במשך שלש שנים לפחות.  .ו

 רצון של המורה להיות שותף להליך פדגוגי מתמשך.  .ז

 המורה לקח חלק בהשתלמויות מפמ"ר בשלוש השנים האחרונות  .ח
 

 .2021אוגוסט מ שתחל שעות  30השתתפות המורה בהשתלמות מלווה בהיקף של  .ט

 נכונות לליווי והדרכה מטעם הפקוח על הוראת התנ"ך  .י

 

מסמך תלויה בעמידה בתנאים המפורטים ובחתימה של המנהל והמורה על  מבראשית","בקורס  ההשתתפות

 התחייבות המצורף להלן.ה

אין הבטחה שכל בית ספר שירשם, יתקבל לתכנית. המשרד שומר לעצמו את הזכות לבחור את בתי הספר 

 המתאימים ביותר לתכנית.

מדריכה הארצית ה, וanatzid@education.gov.il  המפמ"ר, ענת צידוןלפרטים  נוספים ניתן לפנות אל 

 . mika656@gmail.com מיקה יצחקי" ראשיתהאמונה על תכנית "מב

 . 1.6.2021עד  מועד אחרון להגשת מועמדות 
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 תכנית ממירת בגרות "מבראשית" טופס הגשת מועמדות ל

 

 ________ ___________________________________:שם בית הספר

 _____________________________________________ :סמל מוסד

 ____________________________________________ :/ יישוב עיר

 ___________________________: _______/ת בית הספרשם המנהל

 ___________________________________________טלפון:_____

 ___________________________________שם המורה : ________

 _____________________________________טלפון:__________

 _________________________________דוא"ל מורה:__________

 ____________________________מקצוע : _________ה /תרכזשם 

 מקצוע : ____________________________________ה /תדוא"ל רכז

 ________________________________________דוא"ל בית הספר:

 

 

 התחייבות בית הספר:

 אנו מתחייבים לעמוד במילוי התנאים הבאים: בתכנית "מבראשית"  לקראת השתתפותנו 

 חלק בתכנית, עומדים בדרישה וממירים בגרות בשני מקצועות בלבד.   חים הכיתה הלוקתלמידי  .א

 ובעלי יכולת ללמידה עצמית  ועצמאית. לומדים תלמידים בעלי מוטיבציהבכיתה שנבחרה  .ב

 מחשב או טאבלט לכל תלמיד בכיתה, אינטרנט, אוזניות, תמיכה טכנית   .ג

 ש"ש בשנה אחת  3ש"ש (בפריסה של  6הקצאת כל השעות הנדרשות בתיכון להוראת תנ"ך)  .ד

  2021שעות במהלך אוגוסט  30השתתפות המורה בהשתלמות מלווה בהיקף של  .ה

 מילוי שאלונים וקיום תצפיות בבית הספר -השתתפות במחקר  .ו
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אנו מתאימים להשתתפות בתכנית כי 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 על החתום :

_________________________                  _________________________ 

 /ת בתכניתהמורה המלמד                        מנהל בית הספר                                

 

 

 
 

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                     

                                                                                                                            
 

 

 בברכה,                                                                                                            

 

 מנהלת תחום דעת תנ"ך ממ'

 

 העתק:
 יו"ר המזכירות הפדגוגית  -דר' מירי שליסל

 מנהל אגף א' מורשת  -מר יובל אוליבסטון


