
 

 

 

 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות

 א' מורשת אגף

 ישראל מדינת

 החינוך משרד

 02/08/20, ראשון י"ב אב תש"ף יום

 מורים ומורות יקרים,

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

לייצר  הקורונה. רצינו שוב להביע את הוקרתנו לכולכם על העבודה המאומצת, ההתגייסות, היצירתיות והנכונות הרבה שהפגנתם תוך כדי תנועה, במאמץ

 גרת למידה אפשרית בנסיבות המורכבות. עבור התלמידים ש

כולה,  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

 כה. וכולנו מגיעים לשנת הלימודים בתחושה של אי וודאות ביחס לרצף השנה והאתגרים שילוו אותנו במהל

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

 שנקיים. על מנת לסייע לכם בהגמשת העבודה אנו מציגים במסמך זה הצעה לתכנון ההוראה הלוקחת בחשבון צמצום של היקפי הלמידה במהלך השנה

 ושינויים שידרשו בהתאם 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.

ע לשבוע, נדרש עוד יותר לוודא כי מה שנלמד יאפשר לתלמידים להעמיק בתחום הדעת ויהיה חשוב לציין כי דווקא כאשר לא ברור היקף הלמידה משבו

 מבוסס גם  על הקניית מיומנויות למידה ותרגולן. 

 מהתכנים הנלמדים בשנת לימודים 70%-טבלת מיקוד ההוראה והלמידה ביסודי ובחטיבת הביניים, המבוסס על ההנחה שניתן יהיה ללמד כ במסמך שלפניכם

רגילה.  הטבלה שלפניכם היא הבסיס לעבודת התכנון והתאמתה לצורכי בית הספר והתלמידים שלכם. בטבלה אנו מציעים מבחר של חומרי הוראה 

 לצורך בחירה והתאמה של התכנים.  בתכנית הלימודיםהמתאימים גם להוראה מרחוק. נמליץ על עיון מחודש גם 

 

 . ישראלית-הלימודים בתרבות יהודית תאם לתכניתבה בחטיבת הבינייםלפניכם רשימת הנושאים למיקוד למידה 

   .ישראלית-לעקרונות והוראת תרבות יהודיתבהתאם  המיומנויותרשימת  תוכלו למצוא את כאן

 

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Tarbutisraelmoreshet/TL2016_fulldecor.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Tarbutisraelmoreshet/TL2016_fulldecor.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Tarbutisraelmoreshet/Meyumanut2021.docx


 

 

 

 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות

 א' מורשת אגף

 ישראל מדינת

 החינוך משרד

 כיתה
בשכבת רשימת הנושאים הנלמדים 

 המלצות מיקוד תוכן הגיל

המלצות חומרי עזר 
למורים להוראה 

 היברידית
 

המלצות לדרכי 
 הערכה חלופיות

 

תהליכי פיתוח 
 מקצועי מלווים

 

 ז'
ערך ה
מוביל: ה

אחריות 
 ומעורבות

 
 –ש"ש  2

45-60 
שעות 

לאורך 
שנת 

 הלימודים
 

 ארון הספרים היהודי:
 הסיפור היהודי: אגדות, יומנים, 

 דמויות מופת –ביוגרפיות 
 
 

 מעגלי חיים וחברה:
 התבגרות והתגברות

 )בת/בר מצווה(
 
 

 ישראלי:-לוח השנה היהודי
 יום הכיפורים

 יום הזיכרון לרצח ראש הממשלה
 שבת

 ספירת העומר

 
דמויות בכל אחת  2בחירה ולמידה על  

מהתקופות הבאות: חז"ל, ימי 
 הביניים, העת החדשה

 
 

עיצובו ומשמעותו  טקס בת/בר מצווה
טקסטים לפחות(,  6-5)  

טקסטים לפחות(. 5-4מושג המצווה )  
 
 
 

 , מנהגים, סמליםהמועדהחג/משמעות 
 )קדומים ומודרניים(  מקורות 2+ 

 

 המלצות לפריסה שנתית 
 

יחידות הוראה 
אינטראקטיביות באתר 

 ישראלית-תרבות יהודית
 

שיעורים מצולמים 
בשלושת מוקדי ז  לכיתה
)משולבים גם  התוכן

 ביחידות ההוראה(
 

 תיק תוכניות לימודים
 
 

 קישור
 
 

עקרונות הערכה 
)תוכנית  חילופית

 (17הלימודים עמוד  
 

למידה בדרך 
 שורשים-החקר

 
 "כאן זה בית"

 
פיתוח מקצועי 

 במחוזות 
 

קורסי מיקרו 
 הקרדיטצי

 
 כאן פרטים

 ח'
 

הערך 
  :המוביל
תיקון 

 עולם
 
 
 –ש"ש  2

45-60 
שעות 

לאורך שנת 
 הלימודים

 

 
 

 ארון הספרים היהודי:
: על תיקון ִמשנה ויסודות המשפט העברי

 החברה
 
 

 מעגלי חיים וחברה:
 חברת מופת

 
 

 ישראלי:-היהודילוח השנה 
 סוכות 

 ט"ו בשבט
 שבועות

 ט"ו באב

 
 
 

משניות מתוך  8בחירה של לפחות 
 מקורות מתכתבים + תכ"ל

 
 

הרעיון המקראי של חברת מופת, רעיון 
התיקון, רעיון מדינת המופת, חברת 

 מופת בהגות הציונית
 
 

 , מנהגים, סמליםהמועדהחג/משמעות 
 )קדומים ומודרניים(  מקורות 2+ 
 

 המלצות לפריסה שנתית
 

יחידות הוראה 
אינטראקטיביות באתר 

 ישראלית-תרבות יהודית
 

שיעורים מצולמים 
בשלושת מוקדי  ח לכיתה
)משולבים גם  התוכן

 ביחידות ההוראה(
 

 תיק תוכניות לימודים
 
 

 קישור
 
 

עקרונות הערכה 
 )תוכנית חילופית

 (17הלימודים עמוד  
 

 "כאן זה בית" 
 

פיתוח מקצועי 
 במחוזות 

 
קורסי מיקרו 

 הקרדיטצי
 

 כאן פרטים

https://www.tarbuty.org.il/page/29644/0
https://www.tarbuty.org.il/page/29644/0
https://www.tarbuty.org.il/search?age%5B%5D=7&en_type%5B%5D=&type%5B%5D=units&page=0&subject%5B%5D=
https://www.tarbuty.org.il/search?age%5B%5D=7&en_type%5B%5D=&type%5B%5D=units&page=0&subject%5B%5D=
https://www.tarbuty.org.il/search?age%5B%5D=7&en_type%5B%5D=&type%5B%5D=units&page=0&subject%5B%5D=
https://www.tarbuty.org.il/search?age%5B%5D=7&en_type%5B%5D=&type%5B%5D=units&page=0&subject%5B%5D=
https://www.tarbuty.org.il/page/50167/0
https://www.tarbuty.org.il/page/50167/0
https://www.tarbuty.org.il/page/50167/0
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Junior-High/seventh-grade/israeli-jewish-culture/Pages/seventh-grade-israeli-jewish-culture.aspx
https://www.tarbuty.org.il/page/54525/0
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Tarbutisraelmoreshet/TL2016_fulldecor.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Tarbutisraelmoreshet/TL2016_fulldecor.pdf
https://www.tarbuty.org.il/page/9115/2
https://www.tarbuty.org.il/page/9115/2
https://www.tarbuty.org.il/page/29645/0
https://www.tarbuty.org.il/page/29645/0
https://www.tarbuty.org.il/search?age%5B%5D=8&en_type%5B%5D=&type%5B%5D=units&page=0&subject%5B%5D=
https://www.tarbuty.org.il/search?age%5B%5D=8&en_type%5B%5D=&type%5B%5D=units&page=0&subject%5B%5D=
https://www.tarbuty.org.il/search?age%5B%5D=8&en_type%5B%5D=&type%5B%5D=units&page=0&subject%5B%5D=
https://www.tarbuty.org.il/search?age%5B%5D=8&en_type%5B%5D=&type%5B%5D=units&page=0&subject%5B%5D=
https://www.tarbuty.org.il/page/50167/0
https://www.tarbuty.org.il/page/50167/0
https://www.tarbuty.org.il/page/50167/0
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Junior-High/Eighth-grade/israeli-jewish-culture/Pages/Eighth-grade-israeli-jewish-culture.aspx
https://www.tarbuty.org.il/page/54525/0
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Tarbutisraelmoreshet/TL2016_fulldecor.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Tarbutisraelmoreshet/TL2016_fulldecor.pdf
https://www.tarbuty.org.il/page/9115/2
https://www.tarbuty.org.il/page/9115/2


 

 

 

 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות

 א' מורשת אגף

 ישראל מדינת

 החינוך משרד

 ט'
הערך 

 המוביל:
 

ערך 
החיים, 

חרות 
וכבוד 
 האדם

 
 –ש"ש  1

22-30 
שעות 

לאורך 
שנת 

 הלימודים

 ארון הספרים היהודי: 
 

 אגדות וספרות חז"ל סביב היחס לזולת
 
 
 

 מעגלי חיים וחברה:
 

"להיות אדם": ערכי חיים על פרשת 
 דרכים במחשבה היהודית

 
 ישראלי:-לוח השנה היהודי

 
 ראש השנה

 עשרה בטבת וצומות החורבן
 פסח

 מחזור המועדים הממלכתיים 
 

 אגדות וספרות חז"ל סביב היחס לזולת
 

לימוד ודיון במערכת יחסים בחייו של 
 -אדם והשתקפותם באגדות חז"ל 

 סוגי יחסים לאחר 3בחירה של לפחות 
 
 

נושאים מתוך  2בחירה של לפחות 
ערך  ערך חיי האדם, :הנושאים

השיוויון, כבוד האדם, ייחוד ושונות, 
 אחריות וחירות

 
 

 , מנהגים, סמליםהמועדהחג/משמעות 
 מודרניים( )קדומים ו מקורות 2+ 
 

 המלצות לפריסה שנתית
 

יחידות הוראה 
אינטראקטיביות באתר 

 ישראלית-תרבות יהודית
 

שיעורים מצולמים 
בשלושת מוקדי ט  לכיתה
)משולבים גם  התוכן

 ביחידות ההוראה(
 

 תיק תוכניות לימודים
 
 

 קישור
 
 

עקרונות הערכה 
 )תוכנית חילופית

 (17הלימודים עמוד  
 

 "כאן זה בית" 
 

פיתוח מקצועי 
 במחוזות 

 
קורסי מיקרו 

 הקרדיטצי
 

 כאן פרטים

 

 המלצות לחומרי העשרה:

  25-24 ראו עמוד ית ישראל-לשימוש מורים לתרבות יהודיתאתרים  .1
סנונית  אופק מטח, פופ ישראל,ינבריעל האתרים המאושרים הללו:  אנו ממליציםמתוך הרשימה הזו  -  רשימה-אתרי תוכן מאושרים מתוך  .2

 גלים
 

 בברכה,

 יובל סרי 

 ישראלית-תרבות יהודיתתחום דעת  מנהל

https://www.tarbuty.org.il/page/29646/0
https://www.tarbuty.org.il/page/29646/0
https://www.tarbuty.org.il/search?age%5B%5D=9&en_type%5B%5D=&type%5B%5D=units&page=0&subject%5B%5D=
https://www.tarbuty.org.il/search?age%5B%5D=9&en_type%5B%5D=&type%5B%5D=units&page=0&subject%5B%5D=
https://www.tarbuty.org.il/search?age%5B%5D=9&en_type%5B%5D=&type%5B%5D=units&page=0&subject%5B%5D=
https://www.tarbuty.org.il/search?age%5B%5D=9&en_type%5B%5D=&type%5B%5D=units&page=0&subject%5B%5D=
https://www.tarbuty.org.il/page/50167/0
https://www.tarbuty.org.il/page/50167/0
https://www.tarbuty.org.il/page/50167/0
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Junior-High/Ninth-grade/israeli-jewish-culture/Pages/Ninth-grade-israeli-jewish-culture.aspx
https://www.tarbuty.org.il/page/54525/0
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Tarbutisraelmoreshet/TL2016_fulldecor.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Tarbutisraelmoreshet/TL2016_fulldecor.pdf
https://www.tarbuty.org.il/page/9115/2
https://www.tarbuty.org.il/page/9115/2
https://meyda.education.gov.il/files/SifreyLimud/atarim24.6.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/SifreyLimud/svivot_tohen.xlsx
https://il.brainpop.com/
https://ebag.cet.ac.il/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA/
https://ebag.cet.ac.il/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA/
https://www.galim.org.il/tarbuty
https://www.galim.org.il/tarbuty
https://www.galim.org.il/tarbuty

