
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

 עז לישראל  שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 הוראת התנ"ך כחוויה  – 3929: מבוסס מתווהקורס 

 

   רציונל: 

 החוויה. הכרת הדורות דרך  - הקסם בשרשרת הדורות –תולדות ארון הספרים היהודי 

 מורים בחמ"ד למקצועות הקודש  :קהל היעד

  קורס שנתי מקוון  :היקף ומבנה הקורס 

  30 :מס' מפגשים

  רביעי :יום הקורס

  11/1י"ח טבת  :מועד פתיחה

 הרב מנחם שחור  מרצה הקורס:

 
 

 אודות המרצה 

 בישיבה לצעירים ירושלים ומרצה במכללת הרצוג הרב מנחם שחור ראש בית מדרש למורים "עז לישראל", ר"מ 
 
 
 

 

 לקבלת גמול  דרישות הפיתוח המקצועי 

וביצוע המשימות ביחידות  בזמן אמת( )  במפגשים הסינכרוניים .יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות •

 (מודל -הקורסבאתר  ו/או קבוצתית )עבודה עצמיתסינכרוניות  -הא

 ובקבוצת דיון בסביבת הקורסהשתתפות בפורומים  •
כל משימות הקורס כולל גמול מותנית בהשלמת בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך , קבלת   •

 )בהתאם להנחיית מנחה הקורס( משימת סיכום

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  •

 

 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda/Hanchayot/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 

 שבעל פה. המורה יקנה מבט על רצף השתלשלות תורה 1

 ליישום בכיתההמורה יקנה כלי הוראה אטרקטיביים ויעילים  .2

 המקרא, המשה והתלמודהמורה ילמד מושגים, דמויות ואירועים בתקופת  3

 בכיתהלמידה חוויתית ומשמעותית אינרטקטיביות לדרכים  המורה יפתח .4

 לדורנו. המורים יפתחו ביניהם שיח פורה על הקשר הנרחב בין חז"ל 5

 

 

 ( מסגרת הפיתוח המקצועי)הנושאים המרכזיים בהן תעסוק  ראשי פרקים עיקריים

 

 כלים ליצירת סרגל אינטראקטיבי של תורה שבעל פה

 לשימוש לאורך ההשתלמות ולתלמידים בכיתה  –ציר הזמן היהודי   :יצירת אוריגמי )קיפולי נייר( 

 ציון נקודות עוגן לפי תקופות על פני מפת רוחב היסטורית

 צליל ושיר כאמצעי הוראה 

 כיצד נשתמש בו - הסיפור

 דליית מקורות רלוונטיים  -מן העבר אל החיים

 את זה. מפרים זה -היסטוריה גיאוגרפיה ומקורות ישראל -רב תחומיות

 

 

 רכיבים יישומים 

 יבניית ציר זמן שיתופי אינטראקטיב

 שיתוף בפורום "חלוקת פרקים ופרשיות בתורה" ובפורום "חידוש מול דבקות"

 הכנת תמונת רוחב לתקופת זמן בתנ"ך 

 מדרשי הלכה  – תרגיל חיפוש מקורות בגוגל 

 בניית ציר זמן שיתופי 

 מעבר להווה  –יחידת תרגול בכיתה 

 

 

 (:  םקישור לזום הקבוע )במידה ומתקיימים מפגשים סינכרוניי

il.zoom.us/s/5012953682#success-https://edu 

 

https://edu-il.zoom.us/s/5012953682#success


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 בקורס  פירוט המפגשים

 מקום  נושא  שעות  תאריך  יום בשבוע  

- א/סינכרוני/אפ"פ)

 ( אחר/סינכרוני

 מרצה 

י"ח טבת   רביעי  1

(11/1 ) 

 מבוא ופתיחה לקורס. 19:30-22:00

היכרות עם כלי ארגון  

ציר הזמן והדגמה על  

 תקופת בית שני. 

מנחם  הרב  סינכרוני )זום( 

 שחור 

' שבט  ג רביעי  2

(25/1 ) 

קיפול  –סרטון פתיחה  16:00-18:30

תקופות ההיסטוריה בדף 

 אחד.

אמצעי מתודי לשימוש  

 עם תלמידים. 

 

הרב מנחם   סינכרוני -א

 שחור 

י"ז שבט  רביעי  3

(8/2) 

סקירת תקופת התנ"ך,  16:00-18:30

זמני חיבורו ועריכתו.  

 קרי וכתיב בתנ"ך.

בנקודות עוגן שימוש 

 כבסיס.

דיון בפורום: חלוקת  

 הפרקים והפרשיות.

הרב מנחם   סינכרוני -א

 שחור 

א' אדר  רביעי  4

(22/2 ) 

תקופת בית שני: הכרת   16:00-18:30

רצף ההשתלשלות  

ודמויות המפתח. תמונת 

 רוחב ושיר ככלי למידה. 

הרב מנחם   סינכרוני -א

 שחור 

כ"ב אדר  רביעי  5

(15/3 ) 

ספרות וחיבורים  16:00-18:30

 בתקופת המשנה.

הבנת תרומת החיבורים  

 לעולם התורה עד דורנו.

דיון בפורום: חידוש מול  

 דבקות

הרב מנחם   סינכרוני -א

 שחור 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ז' ניסן  רביעי  6

(29/3 ) 

א. חיבורים בתקופת   16:00-18:30

 המשנה.

 ב. התלמוד הירושלמי.  

הקשר בין חכמי ארץ  

 בבל.ישראל לחכמי 

תרגיל התנסות  

אינטרנטי: חיפוש 

 מקורות מידע  

הרב מנחם   סינכרוני -א

 שחור 

כ"ח ניסן  רביעי  7

(19/4 ) 

התלמוד הבבלי:   16:00-18:30

התפתחות מרכז התורה  

 בבבל.

תקופת הסבוראים ככלי  

 לפילוח תקופת התלמוד. 

הרב מנחם   סינכרוני -א

 שחור 

י"ב אייר   רביעי  8

(3/5) 

עליית הגאונים : סיפור   16:00-18:30

ארבעת השבויים כחיבור 

בין תקופת הגאונים  

 לתקופת הראשונים.   

תקופת הראשונים: כל  

חכם כממשיך מסורת  

 קודמיו.

הרב מנחם   סינכרוני -א

 שחור 

כ"ו אייר  רביעי  9

(17/5 ) 

  מהאחרונים ועד ימינו:  16:00-18:30

יחידת   –חיבור לימינו  

בכיתה: מעבר   התנסות

איך אני מתחבר   –להווה 

 ? לשרשרת הדורות

הרב מנחם   סינכרוני -א

 שחור 

י"א סיוון   רביעי  10

(31/5 ) 

אסיף וסיכום הכלים   19:30-22:00

 הנלמדים: יישום  

התכנים הנלמדים   

 בהוראה בכיתה 

הרב מנחם   סינכרוני )זום( 

 שחור 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 הקורס  תמטל

 הציון הסופי של הקורס יורכב מאחוזי המטלות הנדרשות במהלך הקורב ורפלקציה אישית

 

 דרכי הערכה

קורות  "מ ". הגשת בוחןכלי ארגון ציר הזמן"הגשת בוחן תאור מטלה: צפייה בסרטון פתיחה לקורס.  .1

 25/1/23מועד הגשה:  % 10אחוז הציון:   " ויישום הכלים הנלמדים על תקופת בית שני. מפתח

כתיבת תגובה לפורום:   הגשת בוחן קרי וכתיב בתקופת התנ"ך.  לימוד יחידת קרי וכתיב.תאור מטלה:  .2

 8/2/23מועד הגשה:  10%אחוז הציון:   'פרקים ופרשיות בתנ"ך'

דה.  ע"י תמונת רוחב ושירים מלווי למי הכרת רצף השתלשלות ימי בית שניתאור מטלה: למידת מצגת  .3

 22/2/23מועד הגשה:  10%אחוז הציון:   הגשת בוחן: הכרת דמויות מימי בית שני. 

פורום דרך מצגות. הגשת בוחן על הנושא. כתיבה בספרות בתקופת המשנה תאור מטלה: לימוד יחידת  .4

 15/3/23מועד הגשה:  10%אחוז הציון:   "חידוש מול דבקות"

מציאת מקורות  למוד הירושלמי" ושאלות מלוות במודל. הגשת תרגיל תאור מטלה: לימוד יחידת "הת .5

 29/3/23מועד הגשה:  15%אחוז הציון:   באינטרנט.   מדרשי הלכה

בניית ציר מטלה: לימוד יחידת "התלמוד הבבלי" דרך תמונת רוחב. הגשת בוחן על שאלות בנושא.  תאור .6

 19/4/23מועד הגשה:  15%אחוז הציון:   אינטראקטיבי ליישום בכיתה.זמן 

 הגשת תרגיל. לימוד היחידה ומענה על שאלות במודל. השיר כחוויה: תקופת גאונים וראשוניםתאור מטלה:  .7

 3/5/23מועד הגשה:  10%אחוז הציון:   "ומשחקים דרך שירים זיכרון"י: יישומ 

הגשת תרגיל ליישום בכיתה: מעבר  ובוחן עם שאלות בנושא.  תקופת האחרוניםתאור מטלה: לימוד יחידת  .8

 17/5/23מועד הגשה:  10%אחוז הציון:   להווה איך אני מתחבר לשרשרת הדורות?

: מה החידוש אותו רכשתי במהלך הקורס? מה לקחתי ליישום בכיתה? האם ה אישיתרפלקציתאור מטלה:  .9

 31/5/23מועד הגשה:  10%אחוז הציון:   נתקלתי בקושי מול התלמידים?

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 בבילוגרפיה

 ספרי קודש

 תנ"ך שלם הוצאת קורן. .1
 מלכים, דברי הימים.   מקראות גדולות .2
 מלכים, דברי הימים. – דעת מקרא  .3
 סדר עולם רבא מהדורת מילקובסקי. .4
 יד החזקה לרמב"ם. הלכות מלכים פרק יב. .5
 ג. –יד החזקה לרמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק י הלכה ב .6
 פרק נ.  מורה נבוכים מאמר שלישי .7
 הקדמת הרמב"ם למשנה. .8
 סח. –"הכוזרי המבואר". הוצאת נזר דוד, ירושלים התשנ"ז. עמודים נז .9

 קיח; קלח.   –; עמ' קבאורות. הראי"ה קוק עמ' יט .10

 ספרי עזר:
 . 324–247, 153–109, *68–5(, א"י בתקופת המקרא, מהדורה שניה, ירושלים. עמ': 1987אהרוני, י' ) .11
 (, אטלס כרטא לתקופת המקרא, ירושלים. 1995אהרוני, י' ורייני א"פ ) .12
 אטלס דעת מקרא. ירושלים.  אליצור י' וקיל י'. תשנ"ג. .13
 , אור וישועה, חיפה תשס"ח. בן מימון, מ', היד החזקה .14
 בן ר' שלמה, מ', מדרש שכל טוב, ברלין תרס"א. .15

 
 

 וובילוגרפיה 
  משרד החינוך – המרחב הפדגוגי

 משרד החינוך  –תיק תוכניות הלימודים 
 משרד החינוך  –ותית איכ הוראה לפרקטיקות 

 
 

 אודות המרצה 
הרב מנחם שחור מלמד במדרשת "עז לישראל", ר"מ בישיבה לצעירים בירושלים ובעבר גם בישיבת קדומים, 

 מרצה במכללת הרצוג, ומלמד כבר שנים רבות מורים רבים שיעורים בתנ"ך.
 הרב בעל תואר שני בתנ"ך ותושב"ע 

 
 

  

https://pop.education.gov.il/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/

