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 פ"א תש -תחרות יצירה תורנית בצל הקורונה

 ההזדמנות שלך להוביל ולחדש!

 

  תורת חייםברשת אמי”ת, שחרטה על דגלה להפוך את  'תורת חיים ' תחרות היצירה התורנית הינה חלק מפעילות

מזמינה את   החמ”ד ובשיתוף אמי”ת המר רחובות קרית החינוךרשת אמי”ת בהובלת . לב הפועם של הרשתל

י”ב מכלל בתי הספר בארץ, ליטול חלק במיזם של כתיבת עבודות יצירה תורנית, העוסקים  -כיתות ז’ תלמידי 

מעמיד על נס את ערכה של היצירה האישית והחתירה למצוינות   המיזם  .בחיבור שבין התורה למציאות חיינו

 .במרחבי הקודש. תכנית זו מומלצת ומלווה ע”י הפיקוח על הוראת תושבע”פ בחמ”ד

 

מים טרופים אלו העולם כולו מתמודד עם משבר נגיף הקורונה, ולא זו בלבד, אלא גם עם משברים כדוגמת: בי

  כמו כן, החשש מנגיף הקורונה מציף שאלות הלכתיותמשבר בריאותי, משבר כלכלי, משבר חברתי וכו'. 

פשרות  הא תינתןהמצב ועל כן, השנה בעקבות  . ולנושאים אחרים הנוגעות למצב חשש פיקוח נפש והשקפתיות

 הקשורים בצורה ישירה או עקיפה למגפת הקורונה.בנושאים  גם לבחור

 

 המטרות

 עיון והעמקה בתורה  •

 ד וחתירה למצוינות תורנית ומדעית עידו •

 ירתיות ויצ פיתוח סקרנות,  כתיבה עידוד •

 

 פרסיםה

 פי זהה:( יזכו בפרס כס י"ב-י'ושכבת  ט' -ז'העבודות המצטיינות בכל שכבה )שכבת  שלוש

   ₪  1000 -₪      פרס למורה המלווה 1000  -ה/לתלמידס פר

 

   המוצעים המסלולים 2

 : המסלולים הבאים 2בחרו מסלול אחד מבין  ים יהתלמיד 

)במסלול זה ניתן לבחור   של התלמיד לחיים האישייםבחירת שאלת חקר תורנית המיוחסת  -מסלול אישי  •

 מיוחס לחייו האישיים( את התלמיד גם אם אינו  מענייןגם נושא ש

ולהשפעה שלו    שפוקד את העולם ונההקור למשבר בחירת שאלת חקר תורנית המיוחסת   -מסלול אקטואלי •

 מים שוניםבתחו

 בהיבט הלכתי או מחשבתי יכולות להיות סלולים( המ 2-)בשאלות החקר  *
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   המסלולים:  2-בדוגמאות לשאלות חקר 

 מסלול אקטואלי  מסלול אישי 

די והאם פיליפינית. אחרי ה בה האב יהונולדתי למשפח

ייר אך נתקלנו חלטנו להתגתקופה מסוימת אני ואימי ה

 החקר שלי היא: האם לעודד גיור או לא? תלאבקשיים. ש

 

תפילות ביום במניין ובמשפחה שלי יש   3אני מקפיד להתפלל 

לי אחות שמוגדרת חולה בסיכון. האם בעקבות המצב עליי 

ר בכדי לא להיחשף לחולה קורונה מה להימנע מתפילה בציבו

 שיסכן את בריאותה של אחותי?

 

משפחתנו מיוחסת ש ()לאחר שנים רבותגילינו  אבי ואני

האם לא נפגמה החזקה  שלי היא:  לשבט לוי. שאלת החקר

 של נתק?! ים, הרי עברו עשרות שניםיואנו עדיין לוו

 

קורונה מאומת והוא מסתובב   התגלה כחולההשכן שלי 

ית מסיכה על פניו. האם פשי בין אנשים בשכונה ללא עטיחו

 ציבור?ה תו לרשויות על כך שמסכן א מסור את שמאני יכול ל

היא מאוד אכזרית וגורמת סבל  לדעתי תעשיית הבשר כיום 

להיות באופן אישי  אני החלטתימיותר לבעלי החיים, ולכן 

מה עמדתה של ההלכה  שאלת החקר שלי היא:  צמחונית.

 עמדתה ביחס לצמחונות?ע לצער בעלי חיים, ומה בנוג

 

  םימהוא איבוד חוש הריח ולפעהקורונה,  אחד מתסמיני נגיף

האם המאבד חוש הטעם יכול  -ועולה השאלה גם חוש הטעם. 

 ה? שאינו נהנלברך על מאכל ומשקה אף 

התחביב שלי זה צילום ואני מאוד אוהבת לצלם תמונות 

האם  שאלת החקר שלי היא: חדות במקומות ציבוריים. מיו

 האם יש בכךמותר לי לפרסמם באמצעי המדיה השונים? 

 פגיעה בזכויות יוצרים? 

 

הכלכלי, סגירת   המשבר ,ות התפשטות נגיף הקורונהקבבע

כיצד   -אנשים חווים חרדות, לחצים ופחדים  ת וכו'בתי הכנס

 ? השפיע נגיף הקורונה על האמונה שלנו

 

 מבנה העבודה 

 תורנית שאלה  יםשמעוררו התלבטות ה אבעי, רועיא

 

 

 הרלוונטיים לשאלה  נייםורות התורקמ הניתוח זיהוי, סקירה ו 

 

 

 עם השאלה התורנית   הצעה להתמודדות

 

 

 צע לגבי הפתרון המו תובנות אישיות ומחשבות 
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   התהליך

 

 באתר שכתובתו עשה יי  לתחרותרישום 

  .il/toranit/amit.orgp://www.htt 

 1.11.20  פ"א תש ד חשווןי" אריך עד ת עשה ייהרישום  

 ליך העבודה ע"פ הדרישותשיהיה אחראי לביצוע תהמורה  תמיכה וליווי של  -תנאי סף להשתתפות בתחרות

 

 

 

 

 

  (018.12.2-' טבתגעד   11.12.20-סליו)כ"ה כהגשת טיוטא/ראשי פרקים/ביבליוגרפיה בחופשת חנוכה  -רשות

   l.comaimasafsiri@g יל לאימי 

 ( העבודהלשדרוג מקצועית ואישית התלמידים שישלחו את הטיוטא יקבלו הכוונה )

 

 

 

   gmail.comsiriasaf@    מייללאי ע"י שליחה   12.2.42   פ"אתש  י"ב אדרעד תאריך  הגשת העבודה 

 

 

 

 חוון המצורף המ יבחן את העבודות לאורים חבר שופט 

 

 

 בחודש סיוון יתקיים שזוכים  היום שיא והכרזה על  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amit.org.il/toranit/
mailto:asafsiri@gmail.com
mailto:yetziraamit@gmail.com-
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 הערכה חלופית 

"פ ת בתושבעחלופי  דרישות המחוון יוכל להגיש את עבודת החקר שהכין, במסגרת הערכהבכל תלמיד תיכון שעמד 

שיתאים את דרישות   רהולהגיש עבודה זו בליווי מיהיה רשאי בו הוא לומד. תלמיד זה  כת ע"י בית הספר שמוער

 מפמ"ר תושבע"פ לדרישות התחרות.  

 

 דרישות טכניות

 מילים )לא כולל ביבליוגרפיה(  3500-4500:  היקף העבודה

    arkisimNאו    avid D: גופן

   ק'    נ 14:  גודל גופן

 י         שורה וחצ: רווח

 pdfאו  word: סוג הקובץ

 ראה נספח מצורף  –עבודה ן לכתיבת ההמחוו

 

 ר התחרות את

  .  באתר זה תוכלו לקבל את המידע הבא: /http://www.amit.org.il/toranit  אתר שכתובתו  לשימושכם

ה  והכוונ   מידע,  ים מהתחרותויות תלמידחוסרטונים של ,  זוכות משנים קודמות עבודות,  ם לתחרותפרטים ורישו

   דוגמאות של נושאים לעבודה, יצירת פרויקט חקרל

 

 וועדת שיפוט 

 מפקח מרכז על הוראת תלמוד תושבע"פ בחינוך הדתי  -הרב ד"ר יהודה זולדן

 ת וחבר המועצה הרוחנית של אמי" 'ת אורות שאול אמי"' ההסדר  אש ישיבתר -שרלו  הרב יובל

    אופקים-עיןמודי  'מאיר הראל' סדר ראש ישיבת הה -זר שנוולדהרב אליע

 

 

 רכז מצוינות אמי"ת המר רחובות  -טים והרשמה ניתן לפנות לאסף סירילפר

 2060537-050    l.comiri@gmaiasafs 

           

!!!איחולי הצלחה והנאה למשתתפים  
                                                                      

 שלום -אלעד בר                           מר דני רהט            אסף סירי                              רפי מימון                      
 תורת חיים  חוםראש ת      ואסטרטגיה      כ"ל חינוךסמנ           תחרות רכז      ית החינוך       מנהל קרי              

 ברשת אמי"ת                            ת רשת אמי"ב                 יצירה תורנית                ת המראמי"                     

 

http://www.amit.org.il/toranit/
mailto:asafsiri@gmail.com
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 בודה תיבדק העהמחוון שלפיו  נספח: 

 תאריך הגשה , שם ביה"ס שם מורה מלווה, ,ה/ שם התלמידה, נושא העבוד שער

 
 

  הקורונהלמשבר  וא/ו ד  של התלמי ישייםלחיים האת מיוחסת רניהשאלה התו רלוונטיות

   שפוקד את העולם

 

5% 

שאלת החקר וגוף 

 העבודה

 5%  בצורה בהירה וממוקדתחקר השאלת  הצגת (א

ת תשובת הפוסק ולא רק  א  לנתח)חשוב   המקורות התורנייםסקירת וניתוח  (ב

 50%(  ציג את פסיקתולה

ות מידע  שימוש במקור רש,ורות כנדמספר מק שילוב -מקורות המידע (ג

, ספרים מקוונים כמו פרויקט  מאגר תורני, )ספרים מגווניםמעותיים ומש

     15%שיטתי ויסודי במקורות   דיון  ,כו'(ו מה, אוצר החכתהשו"

 

70% 

 תוך מענה לשאלת החקר  מן הדיון בצורה שיטתית ואיכותית ותהסקת מסקנא(  יהרפלקצסיכום ו

 בנושא זה הצגת המניע לבחירה ב( 

   ודהליו מהעבד לוקח א תובנה שהתלמי ג( 

 דות קשיים ודרכי התמודת, יך הכתיבה ואיתור המקורוקצר של תהל אור תי ד( 

 

15% 

ביוגרפיה 

 וביבליוגרפיה

  ם עליהם הסתמכתםתורניים והכללייפירוט מקורות המידע ה  א( 

 ההפניות למקורות בכתיבה תקינה  ב( 

 ביבליוגרפית בסוף העבודה רשימה  ג( 

 

5% 

ודה,  העבמבוא, גוף  וכן עניינים, ית )שער, תתיבת עבודה עיונבכללי כ עמידה  ( א ומבנה צורה

 ( יה, ביבליוגרפיהסיכום ורפלקצ

 ב(  עמידה בדרישות הטכניות לכתיבת העבודה 

 של כותרות וכותרות משנה  רישום נאות ג( 

  אוצר מילים וניסוח לשוני תקין ד( 

 ואסטטית  הגשה מוקפדת  ה( 

 

5% 

התייעצות עם  

 רניתדמות תו/רב

ו איש מקצוע  א ררב מוכ ,עם דמות תורנית ך התייעצות ה לשאלת החקר תומענ

 בתחום 

 בונוס 

 נק'    5

 


