
בבית המדרש
'נהרה'

בס"ד

מוזמנים בשמחה,
אוריאל עובדיה

יחידת מעו"ף לחינוך מטה בנימין

הלימוד יתקיים באופן מקוון בזום.
התכנית המלאה של בית המדרש

ופרטים נוספים מצורפים מטה

את! אתה! "המחנכים בנשמה"
מוזמנים להשתתף במסע למידה מסוג אחר
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בית מדרש נהרה 
הוא ההזדמנות שלך 

לצמוח
להתמלא מחדש

להעמיק את ההכרות שלך עם אישיותך
עם נפש תלמידיך

ועם אופי המעשה החינוכי שלך
לחלום חינוך

ולקבל כלים להגשים את החלום

_________
הלימודים 
בביהמ"ד 

מוכרים לגמול 
השתלמות

לרישום בפסג“ה לחצו כאן

https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/indexHish/lessons.asp?codeClient=2188&id=113038&swviewindex=2


בית מדרש ’נהרה‘
מטרות בית המדרש

"מקום לנפש"-צמיחה אישית בתהליך לימוד משותף.

העמקה בנפש הילד/ה והנער/ה כמבוא הכרחי לבניין אישיותו/ה בתהליך החינוכי.

ליבון סוגיות חינוכיות מאתגרות והדרכים להתמודד איתם באופן מעמיק ויצירתי.

לימוד והוראת סוגיות בתנ"ך ובתושב"ע, כ"תורת חיים"-תורה המעניקה ובונה את החיים. 

רכישה ופיתוח של תכנים וכלים ללמידה הבונה את אישיות הלומד ולא רק מעמיסה עליו ידע. 

פיתוח וליווי יוזמות בית ספריות לתהליכי הוראה למידה מגוונים המותאמים לתלמידים.

הכרות ודיון בסגנונות למידה חדשניים בליווי סיורים מותאמים למעוניינים.

הלמידה תתקיים בזום.

יתכנו מספר מפגשים פנים אל פנים בהתייעצות עם המשתתפים 

ככל שיאפשרו הנחיות משרד הבריאות.

אופן הלימוד

מן הסוגיות חינוכיות שידונו בבית המדרש
למידה הישגית ותחרותית אל מול ערכים חברתיים ופיתוח האישיות.

ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחברה הכללית.

תכניות לימודים, מיצבי"ם ובגרויות אל מול יצירתיות וחדשנות בתכני ההוראה ובתהליכי הוראה.

סדרים ומשמעת לעומת אחריות ולמידה עצמאית.

גישות וכלים להערכת התלמידים באופן בונה.

יחסי הורים ומורים, שיתוף ההורים בתהליך החינוכי.

ביה"ס והקהילה בה הוא פועל.

ביה"ס וסביבתו הטבעית.

יחסי מורים ותלמידים.



בית המדרש יפעל בימי שלישי אחת לשבועיים

בין השעות 20:00-21:45 | 15 פגישות לאורך שנה"ל

להלן חלק מן הנושאים והמרצים בתכנית הלימוד:

זמני הלימוד והנושאים

השתתפות מלאה בכל המפגשים

מוכנות לפרויקט אישי ליישום התוכן הנלמד

מחויבות המשתתפים

הלימוד בבית המדרש מוכר לגמול השתלמות
בהיקף של 30 שעות דרך הפסג"ה

הכרה לגמול

מרצהנושאשעה

20:00-20:50

הרב דב זינגרמסע אל הפנים
ביהמ"ד להתחדשות

בניין כוחות הנפש
כתשתית ללמידה טבעית

הרב דוד אביחיל
מחנך ומרצה במכללה ים

הרב איתן צוקר"שפת האם" שלנו
רב קיבוץ מירב

הרב עמוס נתנאלבניין המידות במהלך הלמידה20:55-21:45
ביהמ"ד למלמדים ירושלים

בניין "עולם התפילה"
שלנו ושל תלמידינו

אוריאל עובדיה
הרב עמירם אלבה

הרבנית דנה סלייצמיחה נשית וחינוך הבת (למורות)
ביהמ"ד ”הרובע“

תורת חיים לכל
ומצוינות בהישגים הלימודיים

עליזה סופר
מנהלת ביה“ס יסודי ותיכון

נעמי אופןחינוך שורשי בעידן הפוסט
מנהלת ביה“ס

מסע לימודי חוויתי בסוגיות
תנ"כיות אל "תורת חיים"

הרב יואב אוריאל
מחנך וראש ביהמ"ד לתנ"ך "בני ציון" 

 כשסולם מוצב ארצה
ראשו מגיע השמימה

הרב שלמה אבינר

על קודש וחול
ועוד מושגי יסוד בחינוך

הרב חיים גנץ
ראש ישיבת מעלה אליהו ת"א


