
 
ים "אנו, בני האדם, זקוקים להגיונות, לסיבות, להסברים, לתכליות ולטעמים כדי לפעול בעולם. אנחנו מיוחדים משאר יצורים, כיון שמעבר לדחפ

מתגבשות  ולאינסטינקטים הביולוגים שמניעים אותנו, אנו מנהיגים ומנווטים את מהלכינו על פי מכלולי המשמעות שאנו מעניקים לחיינו. במכלולים אלה

ציעים הזהויות שלנו כפרטים ייחודיים וכחברים בקהילה ונוצרים סולמות הערכים וסדרי הקדימויות שלנו כלפי רעיונות ואנשים. מכלולי המשמעות מפ

 (21מתוך העניין שאנו מוצאים בדברים, והם מתבססים עם המחויבות שלנו כלפי היקר והחשוב בעינינו. )נמרוד אלוני, חינוך טוב עמ' 

 

 ,וברכה שלום יקרים מורים

אנחנו מקווים שהחופשה עוברת עליכם בנעימים, ומתרגשים יחד אתכם לקראת פתיחתה של שנת לימודים חדשה 

 ובתוכה פתיחת כיתת שאר רוח בבית הספר והמשך פעילות הכיתות הוותיקות. 

הלת נטע שפירא. את תכנית שאר התכנית היא חלק מפעילות המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית. את המרכז מנ

רוח מובילים זיו ליסון ושלומית גורדון. שלומית מרכזת את השתלמויות המורים, והיא עבדה כמחנכת ומורה לספרות 

 on@nli.org.ilShlomit.gordבתיכון סליגסברג ותיכון פלך בירושלים. אל שלומית ניתן לפנות במייל: 

 ניסיון יש רכז התוכנית הוא זיו ליסון. זיו הוא מורה להיסטוריה ומחשבת ישראל בתיכון הישראלי למדעים ואומנויות. לזיו

 בבנייה ייחודית, להערכה מחוונים בפיתוח ייחודית, בהוראה מגוונים, בתחומים בגרות ממירות בתוכניות מורים של בליווי

 שני וחמישי בבוקר ויום רביעי, כולו. בגיוס תלמידים ועוד. ימי הריכוז של זיו בשנה הבאה יהיו תכניות לימוד, של ודיוק

  .ובמייל 0508821461 במספר קשר אתו ליצור וכדאי ניתן צרכיה. לפי תכנית כל וילווה אתכם ייפגש הוא

- Zivlison@gmail.com 

 

 שיא לתלמידים.  למורים וימי השתלמויות נקיים השנה במהלך

 בשעות אחר הצהריים יתקיימו חובה ומהוות תנאי להשתתפות בית הספר בתוכנית. ההשתלמויות ההשתלמויות הן

 ( בתאריכים המפורטים להלן: 16:30-:19:30)

 יום רביעי -18.9.19 .1

 יום רביעי -20.11.19 .2

 יום רביעי -1.1.20 .3

 יום שני -3.2.20 .4

 יום רביעי -18.3.20 .5

 ( בספריה הלאומית בירושלים.1600 -9:00יום שלישי, יום מלא ) -23.6.20 .6

 בתל אביב.  בספטמבר ייערך 18מיקומי המפגשים יפורסמו בהקדם. ככל הנראה המפגש הראשון ב 

 בשנה סך שעות השתלמות 30 -ל שעות השלמת ויהוו התוכנית, זיו ליסון רכז עם פרטניים יהיו המפגשים שאר 

 שעות בשנתיים לממשיכים(.  60ל ) הכ

  הציון בהשתלמות יינתן כנגד הגשה של מתווה מפורט שיאושר ע"י זיו, המאורגן לאור הדגשים וכן הגשה של

מערך שיעור שבו יש שימוש באחת או יותר מדרכי ההוראה שילמדו בהשתלמויות במהלך השנה. המורים 

 הממשיכים יתבקשו להעביר תוכן במהלך ההשתלמות. 
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 לושה ימי שיא וכנס מרכזי לתלמידים המשתתפים בתכנית שאר רוח. כמו כן, במהלך השנה יתקיימו ש

 ית הספר התחייב לדאוג להסעות לימי השיא, אנא הכניסו אותם לתוכנית השנתית: ב -להלן תאריכי המפגשים שימו לב

  אם יש לכם העדפה באיזה מהתאריכים להשתתף אנא 4/12/19ו 2/12/19בספרייה הלאומית בשני מועדים .

 את זיו בהקדם. עדכנו 

  ,באזור המרכז.  2020סוף ינואר לאחר חג החנוכה 

 15:00-19:00בספרייה הלאומית בשעות  19/2/20 כנס תלמידים בתוכניות מצטיינים בתחומי הרוח 

  במוזיאון ישראל.  2020חודש מאי במהלך 

 

 לקראת סוף אוגוסט זיו לתוכנית. ויציבה איכותית קבוצת תלמידים גיבוש והקריטי, הוא החשוב הראשון, השלב

מטרתנו היא שתיבנה קבוצה יציבה ויתקיים שיעור  בתהליך הגיוס. בהתקדמות קשר על מנת לסייע אתכם ייצור

 23/10/19ראשון כבר במהלך חודש ספטמבר )לפני ראש השנה( ובכל מקרה  יש לפתוח את הקבוצה לא יאוחר מה

 )מיד אחרי סוכות(.

 

 רחב הקמת כיתות שאר רוח היא חלק ממהלךבתי ספר.  21-כיתות ב 27בת השנה וכוללת תכנית שאר רוח מתרח

אנו מאמינים שלימודי רוח  .החינוך כולה תו, אנו מקווים, במערכתיבבית הספר שלכם וא הרוח לימודי את שעתיד לחזק

ברמה גבוהה יסייעו לבנות חברה ישראלית בעלת עומק תרבותי, ויצמיחו אזרחים משכילים, מעורבים בעלי עולם פנימי 

 עשיר שבידם מיומנויות קריאה, כתיבה, שיחה וחשיבה מתקדמות. 

 

בניית המתווה השנתי ואנחנו לרשותכם רואים בכם שותפים מלאים לפיתוח התוכנית. נשמח לקבל כל הצעה או רעיון ל ואנ

 של כולנו! משותף פרויקט זהו הדרך, אורך לכל לנו חשובה בכל עניין. דעתכם

 

  וחופשה נעימה,  לכולנו רבה בהצלחה

 זיו ליסון   שלומית גורדון   נטע שפירא

 

  

  

  

 

 


