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  :מטרות ההשתלמותא.  

 . הכרות עם שיטת כאמד"ט ורכישת כלי הוראה מגוונים. 1
 . ששת ההישגים הלכה למעשה. 2
 . כלים ליצירת שיעור מתוקשב במשנה.3

 

  :תוכן השתלמותב. 

 נושא היחידה  יחידה 

  מהוראות תוכן להוראת מיומנות. 1

בשיעור זה נענה על השאלות: מהי מיומנות , האם קיימת 'שיטה' ללימוד 
 משנה, מה חשבו גדולי ישראל על הוראת משנה מקצועית. 

 )מיומנות( מבוא לשיטת הכאדמ"ט  2

חלוקה, אפיון, קישור: הצגת   בשיעור זה נענה על השאלות הבאות: •
 סדר פעולות לניתוח משנה.

מקרה / דין מתוך חומר   –התנסות על מודל של משנה פשוט  •
 הלימוד.

 מקרה מתפצל ועוד.  –התנסות במודל מורכב של משנה  •

 דרכי הוראה בשיטת הכאמד"ט.  •

 שימוש בפרשני המשנה לזיהוי טעמי המשנה.  •

 שימוש בתרשים חסר, זיהוי מילות מפתח.  •

 )מיומנות( שימוש במקורות משלימים להוראת משנה  3

 שימוש במקורות משלימים להוראת המשנה.  •

על המקורות התנאים המשלימים למשנה )תוספתא / מדרשי הלכה   •
 ועוד(.

 כיצד בונים חבורתא יעילה? •



 

 )תוכן( הכרות כללית עם המסכתות הנלמדות  4

מבנה המסכת, הגדרת מלאכה בשבת, ל"ט אבות   –מסכת שבת 
 מלאכה. 

 אבדה וסימנים, שכירות פועלים.  –מסכת ב"מ             

  )משמעות(תורת חיים  5

 דוגמה להוראה חוויתית של המשנה.  •

 איתור של הנקודה המשמעותית במשנה.  •

 ממשנה להלכה.  •

 אישים ושיטות. –עולמם של תנאים  •

 דרכי הוראה 6

 כיצד בונים מצגת טובה? •

 קולנוע ומשנה.  •

 תכנון שנתי להוראת משנה. •

 תרגול בניית מערך שיעור על משנה אחת מתוך חומר הלימוד.   •

 מפגש עם צוות התוכנית שיח עמיתים )אפוציונלי(. 7

 ניתן להמיר את המפגש במטלת סיום.

 

 ביבליוגרפיה: ג. 

מסמך ההישגים בהוראת משנה", אתר משרד החינוך להוראת תורה שבעל  . "1
 פה ותלמוד ממ"ד. 

. "מסמך ההישגים בהוראת גמרא", אתר משרד החינוך להוראת תורה שבעל  2
 פה ותלמוד ממ"ד. 

ט", אתר משרד החינוך להוראת תורה  -. "תכנית הלימודים בגמרא לכיתות ד 3
 .שבעל פה ותלמוד ממ"ד 

ית הלימודים בתושבע"פ ותלמוד", אתר משרד החינוך להוראת  . "מטרות תכנ4
 תורה שבעל פה ותלמוד ממ"ד. 

 אתר רצים למשנה.   –. סרטוני רצים למשנה 5

 הוצאת מרכז הלכה והוראה תשע"ז.  –. "מסע אל המשנה"  6

 . הרב אהרן ליכטנשטיין, קדושת אביב, הוצאת משנת הרב תשע"ז. 7
 


