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 ! ובבריאות טובה בשעה טובה –היערכות לקראת שנה"ל תשפ"א  
 

 

 

 כיתה ו' 

  

 להלן קישור למיקוד הלמידה לכיתה ו':  

 מיקוד ו'

 

 ספר הלימוד:  

חדש!  -הוצאת מכון הר ברכה + מדריך למורה  –הקרב על הרוח   

 

 להלן פירוט חומרי הלמידה:

במיקוד  נושא 

 הלמידה 

נושא שירד ממיקוד  

 הלמידה 

 מה במארז?

 מט"ח -ציר זמן  מהי היסטוריה
 

 שימוש במקורות היסטוריים בכתה -הדרכה למורה
 

מעמדה של האמפתיה בהוראת  -הדרכה למורה
 לב לדעת -היסטוריה

  

המגוון הדתי והאתני  • האימפריה הפרסית

 בממלכה

 צבא חזק  •

 הקמת רשת הדואר •

 

 

 

שיבת ציון: העולים לעומת  • שיבת ציון

 הנשארים בבבל

 )העשרה: החיים בגולת בבל( •

 

 גלות בבל והכרזת כורש
 

 לב לדעת -מערך שיעור שיבת ציון
 

 עולותיהם של עזרא ונחמיהפ -מצגת

 יוון העתיקה ואלכסנדר מוקדון -מצגת  יוון ותרבותה

https://drive.google.com/file/d/1NasChDlbzigaiR2O-njsxwZYdrngUQVv/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=nG0BlndTOSU
https://www.youtube.com/watch?v=AnfubzGAm_U
http://www.levladaat.org/lesson/1410
http://www.levladaat.org/lesson/1410
https://youtu.be/zStaQrbe2FI
http://www.levladaat.org/lesson/712
https://toldotofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=bf1ff5b3-5f4a-439c-ad09-7ebbf32e2b9b&lang=HEB
https://www.tlv-edu.gov.il/sites/alharizi/Subjects/History/SchoolDocs/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%20%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94.pptx
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תכונותיו כמנהיג : השכלה,  • אימפריה  ההלניסטית

כושר מנהיגות, מנהיגות 

 צבאית 

 הקמת פוליס )אלכסנדריה( •

מיזוג תרבויות )מזרח ומערב(  •

חלוקת האימפריה בין 

היורשים ומלחמות 

 הדיאדוכים 

הקמת פוליס בא"י על בסיס 

יהודית -הלאהאוכלוסייה 

 ומתיישבים יווניים

 תרגום השבעים •

 

לצפייה עד  -והארץ הייתה תוהו -אלכסנדר הגדול
 5:00דקה 

 
 מפת האימפריה של אלכסנדר הגדול

 
 
 
 
 
 
 

 מפת הערים ההלניסטיות בא"י
 

ארץ ישראל תחת שלטון 

האימפריות 

 ההלניסטיות

  

 יונתן נשיא וכהן גדול • מרד החשמונאים

נשיא וכהן גדול  –שמעון  •

 )הבטחה לשושלת(

 –יוחנן הורקנוס  •

 כיבושיו

 –ה אריסטובלוס יהוד •

 כהן ומלך

האיסיים ומגילות  •

קומראן )פרישות וטהרה 

 נגד המקדש(

 

ריב האחים יהודה הורקנוס 

 ויוחנן אריסטובלוס

 
 

 מוזיאון ישראל -מגילות קומראן
 
 

 גילויים חדשים -מגילות קומראן
 
 

 א'-פרופ' איל רגב  -כתות ימי הבית השני
 

 פרופ' איל רגב -האיסיים

  אימפריה הרומיתה 
 
 
 
 

 הורדוס -מצגת אינטראקטיבית  הורדוס
 

ורדוס ועד ממות ה
 חורבן המקדש

 פאר היצירה בימי הורדוס -בית המקדש מפקד קוריניוס •
 

https://www.youtube.com/watch?v=DKfv6S8Jumk
https://www.youtube.com/watch?v=DKfv6S8Jumk
https://www.youtube.com/watch?v=DKfv6S8Jumk
https://www.youtube.com/watch?v=DKfv6S8Jumk
https://lib.toldot.cet.ac.il/pages/item.asp?item=9087
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=17453&kwd=3733
https://www.youtube.com/watch?v=Bugh24PeiBw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bndxLuB4QNI
https://www.youtube.com/watch?v=qfS2AUTzrzM&t=297s
https://www.youtube.com/watch?v=h4VHXz_APrk
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%9a-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%95%d7%a1-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%aa%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%9f/
https://www.youtube.com/watch?v=Nz_9k0UuIEY
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המשך המתח בין  •

 פרושים לצדוקים

 קנאים ומתונים •

 ראשית הנצרות •

 

 ף הרומיתחת המג
 

מכון  -הדילמה של יוסף בן מתיתיהו -איני בוגד
 מגלים

 
 מכון מגלי"ם -הקרב האחרון וחורבן הבית

 כלכלי והמדינימעמדו ה - לאחר החורבן

 עליית בתי הכנסת •

רומי -הזיקה לעולם היווני
 )מילים שאולות; פסיפסים(

 הרב שרקי -ר' יהודה הנשיא

 טבלת אמוראי א"י ובבל אמוראי בבל 
 

 מפת אמוראי בבל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S-VcBkUzC2M
https://www.youtube.com/watch?v=S-VcBkUzC2M
https://www.youtube.com/watch?v=S-VcBkUzC2M
https://www.youtube.com/watch?v=IBf315NOdXM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IBf315NOdXM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jmVUTO6a5Ao
https://www.youtube.com/watch?v=kMmKaKLLSYM
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=16992&str1=+%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%9D+&str3=&find=1&ex=0&docs=1&pic=1&sites=1&title=&all=1&x=0&y=0
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=21677&str1=+%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%9D+&str3=&find=1&ex=0&docs=1&pic=1&sites=1&title=&all=1&x=0&y=0

