
 מורשת ודת איסלאם 

 תשפ"א

 מורים ומורות יקרים,

בצל הקורונה.  את שנת הלימודים תש"פ סיימנו לא מזמן מתוך התגייסות ומאמץ לבנות ללא התראה מוקדמת מהלך של למידה מרחוק והתמודדות עם מציאות משתנה  

ייצר עבור התלמידים שגרת  רצינו שוב להביע את הוקרתנו לכולכם על העבודה המאומצת, ההתגייסות, היצירתיות והנכונות הרבה שהפגנתם תוך כדי תנועה, במאמץ ל

 למידה אפשרית בנסיבות המורכבות.  

כולה, וכולנו    כעת כשאנו בפתחה של שנת הלימודים תשפ"א, אנו מודעים לכך שמה שהיה כרוך במאמץ של סיום שנה, הופך להיות אתגר שיהיה פרוס על פני השנה

 רים שילוו אותנו במהלכה.  מגיעים לשנת הלימודים בתחושה של אי וודאות ביחס לרצף השנה והאתג

ה שנקיים. על  שגרת הלמידה המסורתית שלנו תופר ללא ספק במהלך השנה ונידרש כולנו להגמיש את עבודתנו ולהמשיך להיות יצירתיים בתהליכי ההוראה והלמיד

פי הלמידה במהלך השנה ושינויים שידרשו בהתאם  מנת לסייע לכם בהגמשת העבודה אנו מציגים במסמך זה הצעה לתכנון ההוראה הלוקחת בחשבון צמצום של היק

 למציאות של מעבר מלמידה פנים אל פנים ללמידה מרחוק וחזרה.  

   בהצעה זו אנו מבקשים לסייע לכם בבחירת תכני הלימוד במהלך השנה, ובהצעות להוראה ולמידה מקוונת של תכני הלימוד הללו בדרכים מיטביות.

רור היקף הלמידה משבוע לשבוע, נדרש עוד יותר לוודא כי מה שנלמד יאפשר לתלמידים להעמיק בתחום הדעת ויהיה מבוסס גם  על  חשוב לציין כי דווקא כאשר לא ב

 הקניית מיומנויות למידה ותרגולן.  

בשנת לימודים רגילה.  הטבלה  מהתכנים הנלמדים    70%- טבלת מיקוד ההוראה והלמידה בחטיבת הביניים, המבוסס על ההנחה שניתן יהיה ללמד כ  במסמך שלפניכם

אה מרחוק.  שלפניכם היא הבסיס לעבודת התכנון והתאמתה לצורכי בית הספר והתלמידים שלכם. בטבלה אנו מציעים מבחר של חומרי הוראה המתאימים גם להור

 נמליץ על עיון מחודש גם בתכנית הלימודים לצורך בחירה והתאמה של התכנים )קישור לתכנית הלימודים(  

 קישור:  יקוד תכנית לימודיםמ

 קישורתיק מורה חט"ב :  

https://drive.google.com/file/d/15Gh4mgZkDcxc7d0W5-6kChP_tAjAdzvL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1itr9KRREiO99XTYtgu0-UOFqOCViR6h9/view?usp=sharing


רשימת הנושאים  

הנלמדים בשכבת גיל:  

 חט"ב כיתה ז" 

המלצות חומרי עזר למורים   המלצות מיקוד תוכן ומיומנויות  

 להוראה היברידית  

 תהליכי פיתוח מקצועי מלווים   המלצות לדרכי הערכה חלופיות  

 מצוות   1

 )הלכה(    

 סוגי מים לטהרה  

 איך עושים טהרה  

 יחידות הוראה 

 שיעורים מצולמים 

   חומרים קיימים

  

הפרדה בין טהרה קטנה וטהרה   2 

 גדולה  

   שיעורים מצולמים 
  

 שיעורים מצולמים  חזרה על ביצוע  טהרת הוודוא   3

   )מצגת(  תמונות בשלבים 

  

 שיעורים מצולמים   טהרה בעפר )בהעדר מים(   4

 סרט 

 מצגת 

  

https://docs.google.com/presentation/d/1hsa2XH2ou4XdGH5PcIZ9oBBTqSU7P2sLIOtzynBn75E/edit#slide=id.p2
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_t9r774yi
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIRwr6u22FsAzUhdxeVZdvskXRvNhmNanL9CkfmjvzpFuL3Q/viewform
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_t9r774yi
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_t9r774yi
https://docs.google.com/presentation/d/1GaZChgW9BWNIXvZ8Rw3XqpEX0Jzbteqn6LgNu-oSLh4/edit#slide=id.p8
https://www.youtube.com/watch?v=eAnc6637DhA
https://docs.google.com/presentation/d/1cciDZU1tdoD-3SS4skPjvzqkCqGKgy1j99sZcAVAtTA/edit#slide=id.p2


 שיעורים מצולמים  חזרה על יסודות התפילה   5

 מצגת 

 ביצוע תפילה(  )  מצגת

  

 שיעורים מצולמים  תפילת המאחר   6

 מצגת 

  

 )סרט(    שיעורים מצולמים  תפילת החגים  7

    מצגת

  

 )סרט( שיעורים מצולמים  אלתראויח( תפילת הרמדאן )     8

yotupe 

 

  

תפילת צהריים ותפילת יום   9

 שישי  

   שיעורים מצולמים 

 מצגת 

  

 דיני צדקה )אלזקאת(    10

 מינים וסוגים  

   שיעורים מצולמים 

 מצגת 

  

     שיעורים מצולמים  צדקת החג )סיום הצום(  11

https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_t9r774yi
https://docs.google.com/presentation/d/1DBZPYRPkv09GyzMmU8ahkr-VsfoUEJA8gakwp3qy3fA/edit#slide=id.p2
https://docs.google.com/presentation/d/15t_fnk3cctl173_T4VHW8ZHZvuuH2d6KisIymBhXEtU/edit#slide=id.p2
https://docs.google.com/presentation/d/1QP4oMVAPPuLp2yr6OwPfEATbYqtCcTDd2Rv8QaX18G4/edit?ts=5f1706ce#slide=id.g8c7f5312e3_0_398
https://www.youtube.com/watch?v=6xPISumGfTE
https://docs.google.com/presentation/d/1TdObSs5X3wfeKF-uDTxbIdgaHggdPtZhxXGWvQ9ahC8/edit?ts=5ef7221f#slide=id.g8a3a0d2ca3_1_327
https://www.youtube.com/watch?v=zr5q_bwmDoo
https://www.youtube.com/watch?v=zr5q_bwmDoo
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_hdpslcq6
https://docs.google.com/presentation/d/1QP4oMVAPPuLp2yr6OwPfEATbYqtCcTDd2Rv8QaX18G4/edit?ts=5f1706ce#slide=id.g8c7f5312e3_0_367
https://drive.google.com/file/d/12o-30l_Csgl4h4iR2zLnUwXdw2FuB7VT/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1KQaz7woU8Kwau-QHtl_cSJcd2ul6gtcj/edit#slide=id.p2
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_vs6vtbg1


 שיעורים מצולמים  בין צום חובה וצום התנדבות   12

 מצגת 

  

 שיעורים מצולמים  מצוות העלייה לרגל )חג"(    13

 סרט 

  

 שיעורים מצולמים  מצוות אלעומרה  14

 סרט 

  

הבנת המושג בשפה ערבית   אלקוראן )ספר הקודש(  15

 ובהלכה 

     מים שיעורים מצול

 שיעורים מצולמים  דרכי קבלת וירידת הקוראן   16

 מצגת 

  

 שיעורים מצולמים  שינון וכתיבת הקוראן   17

 מצגת 

  

הקוראן הוא המקור הראשון     18

 בדיני האיסלאם  

 שיעורים מצולמים 

 מצגת 

  

הפסוקים הראשונים והאחרונים   19

 בקוראן  

 שיעורים מצולמים 

 סרט 

  

https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_ccbsxy8h
https://docs.google.com/presentation/d/1KQaz7woU8Kwau-QHtl_cSJcd2ul6gtcj/edit#slide=id.p1
https://www.youtube.com/watch?v=oHatx-kNyas
https://www.youtube.com/watch?v=IauKCR8Qjlc
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_e574viyr
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_e574viyr
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_e574viyr
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_e574viyr
https://docs.google.com/presentation/d/1o7uRfcUbLVOAs2mgr-hVUUQYCaF0FRTroUfioDM7tnA/edit#slide=id.p1
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_e574viyr
https://docs.google.com/presentation/d/1o7uRfcUbLVOAs2mgr-hVUUQYCaF0FRTroUfioDM7tnA/edit#slide=id.p1
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=0_pq0ig175
https://docs.google.com/presentation/d/133jzQd5uCIOS5gMkF20oSn8An9WLZt_3fXLrRsKNFb8/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=9Aa2xcngLTU


 שיעורים מצולמים  פסוקי תפילת יום שישי בקוראן   20

 מצגת 

  

  פסוקי סורת אלחוגוראת 21

 )פרשנות( 

   שיעורים מצולמים 

פסוקי תפילת הנביא אברהם   22

 בבנית אלקעבה

 שיעורים מצולמים 

 סרט 

  

 אלתג"ויד )קריאה אומנותית(  23

 דיני מבטא האותיות בקוראן  

 שיעורים מצולמים 

 סרט 

  

חשיבות הערכים בחברה )צדק   טהרת הנפש  24

 סובלנות( צניעות 

   שיעורים מצולמים 

 שיעורים מצולמים  קידוש הבורא והדת והשליחים   25

 מצגת 

  

   שיעורים מצולמים  כיבוד ואהבת הורים   26

חשיבות המצוות בטהרת הנפש   27

 והערכים. 

   שיעורים מצולמים 

https://drive.google.com/file/d/11vRlDGWypV9nKkoZ2zwWqKOvlGCajzNo/view?usp=sharing
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_vs6vtbg1
https://www.youtube.com/watch?v=nqG2JJ2KjIA
https://www.youtube.com/watch?v=cdR9aEoTtrw
https://drive.google.com/file/d/1-rj6XNwAoSIp2zxPG4t12Zu-D15P_EjF/view?usp=sharing
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_g2igbm29
https://docs.google.com/presentation/d/1JIdodBKP1jO9ydUzvhzjoQ4lckeKJ3kR/edit#slide=id.p1
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_sscvoa30
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_cwq05ex0


 

 

רשימת הנושאים  
הנלמדים בשכבת  

 חט"ב כיתה ח" גיל: 

 
 

המלצות חומרי עזר למורים   המלצות מיקוד תוכן ומיומנויות 
 להוראה היברידית  

 תהליכי פיתוח מקצועי מלווים  המלצות לדרכי הערכה חלופיות 

 כתיבת הקוראן  לימודי קוראן  1

 קבלת הקוראן  

 השלבים   

 יחידות הוראה 

 שיעורים מצולמים 

 חומרים קיימים  

 שיעורים מצולמים 

 שיעורים מצולמים 
 

 
 הקדמה 

 מיקוד תכנית לימודים 

 חירום )תשפ"א( 

 ח"   -כיתה  

ודגש בצבע צהוב לא  המ הערה:  
 חובה 

 תיק מורה: ח" 

הפרדה בין קבלת הקוראן   לימודי קוראן  2 
 ובפרקים 

 הסיפורים בקוראן  

   שיעורים מצולמים
 

  

חזרה על תחילת הקריאה   הביבליוגרפיה של הנביא  3
 לאיסלאם  

 שיעורים מצולמים 

   תמונות בשלבים  

  

https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_e574viyr
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_e574viyr
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_e574viyr
https://drive.google.com/file/d/1bo6qb_imgjCh64niR2WTUEyhSh_ZXEvF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uAQ5Ug-8kbN0zmgQ6N9nTgGai_cyRQDh/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1i9D7npLXuSlGBaAB_7Ug6TV45f06FdRNycfffa0X3i0/edit#slide=id.p1
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_cwq05ex0
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_2nygkm0x
https://drive.google.com/file/d/1WdLcQNMT07cwO24gccnZmSRksGua2QoB/view?usp=sharing


 שלבי הדעווה  

ההגירה  ממכה אל  סיבות   הביבליוגרפיה של הנביא  4
 המדינה 

 היציאה ממכה 

   שיעורים מצולמים
  

 קבלת הפנים במדינה  הביבליוגרפיה של הנביא  5

 הנביא במדינה  

  

 שיעורים מצולמים 

   יוטיוב )ביצוע תפילה(

  

 הכניסה למכה   חזרה למכה   6

 טיהור הכעבה מאללים 

 הסבלנות והסליחה ערך 

 שיעורים מצולמים 

  

 אלודאע( דרשת הפרידה) עלייה לרגל  7

 יסודות והבנות 

 שיעורים מצולמים 

   יוטיוב 

  

 נימוסי המושב    ערכים וטהרת הנפש   8

 הדילוג 

   מצולמיםשיעורים  

 

  

 שיעורים מצולמים   נימוסי הכניסה למסגד   במסגד  9

 סרט

  

https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_qmi97ajn
https://drive.google.com/file/d/1wKUxO5VojLdIbWSRtOB6vSStnxO_qrpR/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=XWUmNs5J2aQ
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_qmi97ajn
https://www.youtube.com/watch?v=XWUmNs5J2aQ
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_vty2fnyf
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_vty2fnyf
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_vty2fnyf
https://www.youtube.com/watch?v=V5LqBFOtkX0


 שיעורים מצולמים   הכניסה לבתים   בבית  10

 סרט

  

     שיעורים מצולמים תפילות   אוכל ו ליבוש  11

   שיעורים מצולמים  תפילות ו נימוסים   בנסיעה  12

 שיעורים מצולמים  כעס וחיבזון וטיפול  הזהרה משטן  13

 מצגת

  

   שיעורים מצולמים  כבוד ו חסד  קבלת האחר   14

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fpckcR0pOQU
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=0_n2kr7ead
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=0_n2kr7ead
https://docs.google.com/presentation/d/1KwB46KV9N0TdFQtPKwvb-XgSwUiy5FSiiiiytGfuV6s/edit#slide=id.p2
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_cwq05ex0


     כתה ט 

 הנושאים  רשימת
: גיל בשכבת  הנלמדים 

 חט"ב כיתה ט"

המלצות מיקוד תוכן  
 ומיומנויות 

 למורים עזר  חומרי המלצות
  היברידית להוראה

המלצות לדרכי הערכה  
 חלופיות  

תהליכי פיתוח מקצועי  
 מלווים 

 שיעורים מצולמים  גדולי אנשי החדית   לימודי החדית  2
 

 הקדמה

 מיקוד תכנית לימודים

 חירום )תשפ"א( 

ט -כיתה   " 

הערה:  המודגש בצבע צהוב 
 לא חובה 

 תיק מורה: ט"

 שיעורים מצולמים  בין החדית והקוראן   לימודי החדית  3

  מצגת

 
 

 מושגים  והבנות יסודות האמונה  4

 אמונה באל אחד 

 האמונה בהתנהגות  

 שיעורים מצולמים 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1bo6qb_imgjCh64niR2WTUEyhSh_ZXEvF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v5pMdvv3fKnnk-ZgRfuCqMTXF0_zu8TJ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Eg5ywALuvST7VyPB9MqVfpkMHcIVI2TkEP3Wg2282Do/edit?usp=sharing
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 שיעורים מצולמים  חים  י תפקיד השל אמונה בשלחים  5
 

 

 שיעורים מצולמים  השוואה בין מלאכים ו שדים אמונה במלאכים  6
 

 

דוגמאות מחיי הנבאים   האמונה בנסים  7
 והצדיקים

 שיעורים מצולמים 

 מצגת

 
 

 שיעורים מצולמים  חשבון והצגת המעשים  האמונה ביום הדין  8
 

 

 הכרת מנהגי הכופרים   הגאהלייה  9

 עובדי האללים 

 שיעורים מצולמים 
 

 

לימודי החדית ערכים ו  10
 טהרת הנפש 

 שמרת מילה ולשון

 

 שיעורים מצולמים 
 

 

לימודי החדית ערכים ו  11
 טהרת הנפש 

 שיעורים מצולמים  דיני סמים ו אלכוהול  
 

 

לימודי החדית ערכים ו  12
 טהרת הנפש 

ניצול נכון ומבוקר ברשתות 
החברתיות וטכנולוגיה  

 דיגיטלת 

 שיעורים מצולמים 

 מצגת
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