
חייב אדם לראות את עצמו
השתלמות למורי מקצוע תרבות יהודית-ישראלית 

בירור זהות אישית ומקצועית 

מטרות
הנחת תשתית רעיונית ויישומית להוראת תרבות יהודית-ישראלית. «

העמקת העמדה הריבונית ביחס למקורות תרבות ישראל. «

הרחבת ההיכרות עם תכנית תרבות יהודית-ישראלית. «

תהליך למידה קבוצתי וחווייתי ברוח בית מדרשית.  «

https://goo.gl/HHYsNc :להרשמה לחצו על הקישור

11.11
היכרות, תיאום ציפיות ומסע זהות אישי – יסודות לשיח זהויות. «

שרשרת המסירה: בין רציפות למרד – מבוא לארון הספרים היהודי כבסיס לתרבות היהודית. «

2.12
מהפכת חז"ל – קביעת המועדים ותרבות המחלוקת. «

עולם המדרש: מפתח לחידוש תרבותי – כיצד פועל הדרשן? מניין שואב המדרש את כוחו? «

6.1
העם היהודי במפגש עם המודרנה: מזהות יהודית לזהויות יהודיות; זרמים ביהדות. «

'אקרע לו חלוני' - מפעל גאולת התרבות של ביאליק ואתגר חילון התרבות ביצירתו ובמורשתו  «
של המשורר הלאומי. 

10.2 או
12.2

נס לא קרה לנו – חנוכה כמקרה מבחן לרציפות ומרד בתרבות העברית המתחדשת. «

למהות היהדות – היש ליהדות תוכן מרכזי? האם היהדות היא תרבות? דת? לאום? ערך? «

 2.3
מפגש 

ארוך

'שמיים חדשים וארץ חדשה' - סיור בחצר כנרת בעקבות המהפכה הציונית. «

'יכול להיות שזה נגמר?' – האם הציונות עוד רלוונטית? מה בין יהדות לציונות? מה משמעות  «
הציונות כיום? האם חשוב לנו שביה"ס יחנך לערכי הציונות?

יהדות מתחדשת 2020 – אתגרים בעיצוב זהות משותפת בחברה רב-תרבותית. כיצד נתמודד  «
עם 'ריבוי יהדויות'?

4.5
לומדים לשאול שאלות – על הערך והפוטנציאל הטמונים בבית המדרש הכיתתי. «

מתכנית הלימודים לארון הספרים הכיתתי – לימוד והתנסות ביצירת חומרי לימוד.  «

18.5
אתגר הפלורליזם – תפקיד המורה והמחנך במקצוע תרבות יהודית-ישראלית. «

'מבט וחלון וראי' – סדנת סיכום. «

השתלמות אזורית )מיועדת למורים ממחוזות חיפה, צפון והתיישבותי(. «

ההשתלמות מתוגמלת ומוכרת ע"י משרד החינוך )30 שעות אקדמיות(. «

המפגשים יתקיימו בימי שני בשעות 14:45-18:30. המפגשים יפתחו בארוחת צהריים משותפת.  «
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