
 1.2.11-30.11-השתלמות מנהלים ורכזים  
 יהדות וציונות לאור תכנית המקצוע "תרבות ישראל ומורשתן"

       
 

       קוד קורס:                                                   : קורס
 

 ת הקורס: /רכז                                                 ארצי   מנהלי ורכזי תל"יהאוכלוסיה:    
 

 נציג/ת מזמין/ת הקורס: 
 א' יום יום בשבוע

30.1.11 
 ב' יום 

31.1.11 

 ג' יום
1.2.11  

 
 -סיור בעקבות ההתיישבות בצפון  08:00-09:30

 ד"ר אבי לבסקי וד"ר יוסי חקלאי
נעמי  -"מדרש פסוק"

 שפירא
    חדר לימוד

09:50-11:20 11:30-12:00 
 פתיחת השתלמות 

 לומיצוות ש

 סיור
 

 דיון  "שולחן עגול"
מנחים איתן שקלי, אבי 

  לבסקי, שרה שי
 (11:20-11:30הפסקה קצרה )   חדר לימוד

 שיחת פתיחה– 12:00-13:30 11:40-13:10
 צוות שלומי

 סיור
 

אלישע  -מפרשה לדרשה
  וולפין

סיכום  – 13:00-13:45   חדר לימוד
   )צ.שלומי( השתלמות

  תל"יצוות  –משוב וסכום 
13:10-15:00  הפסקה        +       א ר ו ח ת  צ ה ר י ם  א ר ו ח ת  צ ה ר י ם 
 -דבר תורה 15:15-16:00

  -מה חדש בקרן תל"י
  ד"ר איתן שיקלי

  תאטרון אדרת
 ערכים דרך מדרשי חז"ל 

14:20 לתחנת הסעה
 בנהריה הרכבת 

 
 

 מטרות ההשתלמות:
  בירור הקשר שבין

תרבות ישראל 
 וחינוך תל"י.

  חשיפה והתנסות
לדרכי הוראה 

מגוונות בחינוך 
 יהודי ציוני.

   חדר לימוד
שורשי התנגדות לחינוך יהודי  16:00-17:30

  -במרחב החילוני
  ד"ר איתן שיקלי

 – לימוד בחברותא:מנהלים
  מדרשת אלול

 מאפייני הלימיד: רכזים  
  מדרשת אלול -בחברותא

   חדר לימוד

מדרשת  – לימוד בחברותא:רכזים -בין אגדה להלכה 17:45-19:15
 סגור אלול

 מאפייני הלימיד: מנהלים מרכז שיטים 
 סגור מדרשת אלול -בחברותא

   חדר לימוד

        א ר ו ח ת   ע ר ב                   19:15-20:00

 "מכתבו של חלוץ" בניית תוכנית לימודים :רכזים 20:00-21:30

 -יהדות ושפה בשילוב מחשב 
  צוות שלומי

גלגולה של העברית : מנהלים
 למן התנך, המשנה ועד ימינו.

 

   חדר לימוד

       כ י ב ו ד   ק ל                  21:30-23:00

 ההשתתפות בכל הפעילויות היא חובה.*                      ש' 30סה"כ שעות השתלמות: 
 

 ד'-03-9.2קוד: 



 21:30, 17:30-17:45, 15:00-15:15, 09:30-09:50ת קפה בקפיטריה בשעו
 
 ניתן לשכפל חוברות באופן עצמאי במכונת הצילום בקומה התחתונה** 

 * הפסקת קפה בקפיטריה  ===.   
 בבוקר יש להחזיר את המפתח ואת שלט  הטלויזיה בקבלה באכסניה. 7:30-8:00ביום ה' בין השעות * 

 * ביום ה' בהפסקה הראשונה יש להחזיר תגים.
                                          531* נא לאחסן את המזוודות בחדר   

 * נא לעקוב אחר שינויים על לוחות המודעות.
 


