
 2022לאפריל  29         לכבוד,

 ועדת המכרזים

 מכללת הרצוג

 בונייךארגון  הנדון:

 לבין משרד התפוצות, לפיו תסייע מכללת הרצוג בהמשך להסכם שנחתם בין  מהות ההתקשרות:

 המכללה לבתי ספר יהודיים בתפוצות ובהתאם לבקשות בתי הספר השונים, מעוניינת המכללה 

 תכנית לימודיםשיפתח לתפוצות, בפיתוח תכניות לימודים גוף פיתוח תוכן המתמחה  להתקשר עם

בתי ספר תלמידי כתות ג' בלוכן השתלמויות מורים המיועדת חומש ב מלאהכוללת קוריקולום 

 עמוד בתנאים הבאים:י, ש"(השירותים)". חינוך היהודי בצרפתב יםסודיי

 קוריקולום במקצועות היהדות לתפוצותבפיתוח שנים  3של גוף בעל ניסיון  •

 גוף בעל ניסיון מוכח בפיתוח תוכן ובעבודה עם מורים בחינוך היהודי בצרפת •

 תחום הוראת המקראבצרפת ועם  בתי הספר היהודייםהכרות מעמיקה עם  בעלגוף  •

 בכתות היסודי.

גוף שעסק, בשלוש שנים האחרונות, בפיתוח והטמעה של קוריקולום בהוראת התנך  •

 בצרפתית בבתי הספר היהודיים היסודיים בצרפת

 יכולת להוציא לפועל תכנית רחבת היקף בזמן קצר בעלגוף  •

 ארגון בונייך שירות: ספק, איתרנו לאחר חיפושים

ע"י הרב ד"ר פנחס היימן במטרה להפיץ את האהבה  2004חברת בונייך הוקמה בשנת  רקע:

בונייך פרסמו מאות חוברות לימוד, בשפות . ובישראלבבתי ספר יהודיים בתפוצות ללימוד התורה 

ונייך שונות, הנלמדות בעשרות בתי ספר יהודיים בתפוצות וכן במערכת החינוך הדתי בארץ. ב

 . מעבירה גם השתלמויות מורים

בהובלת ארגון "למורים" בצרפת, המהווה את הזרוע הביצועית של מיזם התפוצות )מטח( בצרפת, 

ספקים פוטנציאלים לפיתוח קוריקולום ללימודי בחן מספר ט, המנהל הפדגוגי ילאליעזר שהד"ר 

 . שטיינזלץ –סולמות  -  Pajes : שנבדקוהספקים  חומש בצרפת ליסודי .

  למסקנה כי בונייך הם הספק היחיד שיכול להתאים להתקשרות זו מהסיבות הבאות: הגענו

ומכירים מקרוב את  שנים שלושבונייך עובדים עם מערכת החינוך היהודי בצרפת מעל  •

 בתי הספר היהודיים בצרפת ואת המורים.

 ת בגמראותכנימוצלח מאוד בעבודה עם בונייך על ניסיון  בתי הספר היהודיים בצרפתל •

 התפישה החינוכית של בונייך תואמת את התפישה החינוכית של למורים. – ובחומש

מצויים בכל ונייך ערכו סקר בבתי הספר היסודיים הבודק את מצב לימודי המקרא והם ב •

יוכלו להתחיל את הפרויקט מיידית, ללא צורך בפיתוח מסוג זה ו האתגרים הכרוכים

 בעריכת מיפוי מקדים. 



ב שהוטמעה -בונייך פיתחו עבור בתי הספר בצרפת תכנית לימודים בחומש לכתות א •

המשיך נתיים האחרונות ויש להם את כל הידע והניסיון המתאימים לבשטח בהצלחה בש

 תכנית דומה גם לכתות ג'.ולפתח 

וכן " ובה יחידות לימוד במקצועות הקודש I-Kodeshפלטפורמה "הבונייך פיתחו את  •

 בתפוצות. שימוש ע"י תלמידין בחינוך היהודישבהם נעשה כבר  LMSמערכת 

בתחום פיתוח  בונייךשל  ה של וניסיונ ה, מקצוענותהמומחיותעל לאור האמור לעיל,  סיכום:

המעמיקה עם מצב  םבחינוך היהודי בצרפת ולאור היכרותלתלמידים בחומש תכניות לימודים 

 I-Kodeshהוראת המקרא בבתי הספר היסודיים בצרפת והיותם מפעילי הפלטפורמה החינוכית 

כי אין גוף אחר המסוגל והללו את השירותים היחיד שיכול לספק הוא הגוף  בונייךסבורים כי  אנו

 רותים הללו.ילספק את הש

 

 ברכה,ב

 לט,יד"ר אליעזר ש

 יונייטאד-מנהל פדגוגי למורים 

 מיזם התפוצות


