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 בס"ד  
 
 

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

 חטיבת הביניים: 

 להלן קישור למיקוד הלמידה לכיתות ז'- ט':  
 

 מיקוד ז-ט 

 
 ספר הלימוד:  

במחצית אוגוסט( –מדור לדור, כרך ב' + יחידות הוראה מקוונות למורים )קישור לאתר   

 

 להלן פירוט חומרי הלמידה:

 1הלימודים הישנהעל פי תכנית   – כיתה ז'

 

 

נושא במיקוד  
 הלמידה 

נושא שירד ממיקוד  
 הלמידה 

 מה במארז? 

   מירושלים ליבנה

מרד בר כוכבא 
 ותוצאותיו

  

   רבי יהודה הנשיא

התפשטות הנצרות באימפריה  
 הרומית

 

  אמוראי ארץ ישראל 

  עליית האסלאם 

  האימפריה המוסלמית 

  תרבות האסלאם 

  מצגת לסיכום הנושא כולל מטלות לתלמיד  הגאוניםתקופת 

צמיחת המרכז היהודי 
 בספרד 

 סרטון על תור הזהב בספרד )סנונית( 

 

מתאים גם לנושא של מסעי   סרט-הרמב"ם 
  הצלב )ערוץ הידברות(

 
 ניתן ללמד בשנה"ל תשפ"א את תכנית הלימודים החדשה, על פי החלטת המורה 1

https://drive.google.com/file/d/1DYyRgedFG4QESXlDFApJHVN7izaCVoNq/view?usp=sharing
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/Presentation_of_the_Geonim.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=qkqr0i878_Q
https://www.youtube.com/watch?v=bXreA96Wjyk
https://www.youtube.com/watch?v=bXreA96Wjyk
https://www.youtube.com/watch?v=bXreA96Wjyk
https://www.youtube.com/watch?v=bXreA96Wjyk
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תכנית השידורים    -שיעור מצולם חלק ראשון  תור הזהב
 הלאומית

  מצגת המלווה את השיעור המצולם
 

תכנית השידורים   -  שיעור מצולם חלק שני 
 הלאומית

 המצולםמצגת המלווה את השיעור 

סרטון המסביר על היווצרות הפיאודליזם    פיאודליזם
 באירופה )רואים היסטוריה(

 

 מצגת בנושא הפיאודליזם )תולדוט(

 

 בנושא הפיאודליזם   מבחן

 quizletבתוכנת 
 

 תכנית השידורים הלאומית  -שיעור מצולם  

  מצגת המלווה את השיעור המצולם

   דף עבודה בנושא מסעי הצלב  מסעי הצלב
 

ראשית צמיחת המדינות 
 הלאומיות

מערכת השידורים   -  שיעור מצולם -מסעי הצלב  
 הלאומית

 מצגת מלווה לשיעור המצולם

  
 

בנושא העיר בימי הביניים    מצגת אינטראקטיבית עליית הערים
 )תולדוט(

 

מתאימה גם לפרק    מצגת -העיר בימי הביניים 
 באירופה )תולדוט(  התפתחות התרבות היהודית

 

  הערים ותיפקודן בימי הביניים )תולדוט(   מפת
 

  

שיעור מצולם במסגרת מערכת  – עליית הערים 
 השיעורים הלאומית

 

 מצגת המלווה את השיעור המצולם

התפתחות התרבות 
 היהודית באירופה

סרטון על רש"י גדול פרשני המקרא מימי הביניים   
 )ספרית התורה(

 

  מצגת מבנה הקהילה היהודית באשכנז )תולדוט(

חלק ראשון: שיעור מצולם במסגרת -גירוש ספרד   גירוש ספרד
  מערכת השידורים הלאומית

 מצגת המלווה את השיעור המצולם
 

חלק שני: שיעור מצולם במסגרת  - גירוש ספרד 
  מערכת השידורים הלאומית

 מצגת המלווה את השיעור המצולם

 מצגת בנושא הגניזה הקהירית  העשרה

 

https://www.dropbox.com/s/87mwlfns5dpmbj4/2020-04-06%2014-14-24%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%9F%206%20%D7%A9%D7%A2%D7%94%2014%20%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%9E%D7%93%20%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%96%20%D7%AA%D7%95%D7%A8%20%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91%20-%20%D7%97%D7%9C%D7%A7%201%20%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%94%20%D7%98%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9F%206.4.20_.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/87mwlfns5dpmbj4/2020-04-06%2014-14-24%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%9F%206%20%D7%A9%D7%A2%D7%94%2014%20%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%9E%D7%93%20%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%96%20%D7%AA%D7%95%D7%A8%20%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91%20-%20%D7%97%D7%9C%D7%A7%201%20%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%94%20%D7%98%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9F%206.4.20_.mp4?dl=0
https://drive.google.com/open?id=11dir9uroWmGr2gu7YMcB-ROqd81K1QQO
https://www.dropbox.com/s/lopktkz9zmv9qok/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%9F%2012%20%D7%A9%D7%A2%D7%94%2012%20%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%9E%D7%93%20%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%96%20%D7%9E%D7%A1%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%91%20%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%9F.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lopktkz9zmv9qok/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%9F%2012%20%D7%A9%D7%A2%D7%94%2012%20%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%9E%D7%93%20%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%96%20%D7%9E%D7%A1%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%91%20%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%9F.mp4?dl=0
https://drive.google.com/open?id=1pM5vzjDMAR7V2DU_Yi_RQr6mwIQumU8n
https://drive.google.com/open?id=1pM5vzjDMAR7V2DU_Yi_RQr6mwIQumU8n
https://drive.google.com/open?id=1pM5vzjDMAR7V2DU_Yi_RQr6mwIQumU8n
https://www.youtube.com/wa%20tch?v=lhVP7TM0DL0
https://www.youtube.com/wa%20tch?v=lhVP7TM0DL0
https://toldotofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=80a522a4-c39e-4ef3-bbf1-d295a0b63983&lang=HEB
https://quizlet.com/130606742/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F-%D7%91%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-flash-card
https://quizlet.com/130606742/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F-%D7%91%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-flash-card
https://quizlet.com/130606742/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F-%D7%91%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-flash-card
https://quizlet.com/130606742/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F-%D7%91%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-flash-card
https://www.dropbox.com/s/98nuv3fcflqwwdv/2020-04-06%2013-08-16%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%9F%206%20%D7%A9%D7%A2%D7%94%2013%20%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%9E%D7%93%20%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%96%20%D7%A4%D7%99%D7%90%D7%95%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9D%20%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%94%20%D7%98%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9F_.mp4?dl=0
https://drive.google.com/open?id=1aAY9Da7m1FhIjnTkWz-svxvHCaPvM00y
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/Work_page_Analyzing_a_literal_source_on_the_Crusades.pdf
https://www.dropbox.com/s/lopktkz9zmv9qok/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%9F%2012%20%D7%A9%D7%A2%D7%94%2012%20%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%9E%D7%93%20%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%96%20%D7%9E%D7%A1%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%91%20%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%9F.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lopktkz9zmv9qok/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%9F%2012%20%D7%A9%D7%A2%D7%94%2012%20%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%9E%D7%93%20%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%96%20%D7%9E%D7%A1%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%91%20%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%9F.mp4?dl=0
https://drive.google.com/open?id=1U40Gx5iyGkPqWVIphN22z8I5jMxsyOgN
https://toldotofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=ed1e5c39-5298-483a-a89d-0cc2d87ac6a2&lang=HEB
https://toldotofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=ed1e5c39-5298-483a-a89d-0cc2d87ac6a2&lang=HEB
https://toldotofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=f36876b9-7eb1-4989-b4a9-5b66173a52cf&lang=HEB
https://toldotofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=f36876b9-7eb1-4989-b4a9-5b66173a52cf&lang=HEB
https://lib.toldot.cet.ac.il/pages/item.asp?item=18431
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-25-5-2020/history-hemed-7th-grade-15211/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-25-5-2020/history-hemed-7th-grade-15211/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-25-5-2020/history-hemed-7th-grade-15211/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-25-5-2020/history-hemed-7th-grade-15211/
https://drive.google.com/file/d/1rF_USa01s5u40hGqHm4v6i9bxWPUh0Db/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=axuj0Nc0zoU
https://www.youtube.com/watch?v=axuj0Nc0zoU
https://toldotofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=019e8d03-d8fd-493b-9b14-8966a4bed6&lang=HEB
https://www.dropbox.com/s/o6htvxttvg7y4kp/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%9F%203%20-%2014-15%20-%20%20%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%9E%D7%93%20%D7%97%D7%9C%D7%A7%20-1%20-%20%20-%20%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%94%20%D7%98%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9F%20%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%93%20%D7%96%20%D7%98%D7%9C%D7%99%20%D7%9E%D7%A0%D7%95.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o6htvxttvg7y4kp/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%9F%203%20-%2014-15%20-%20%20%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%9E%D7%93%20%D7%97%D7%9C%D7%A7%20-1%20-%20%20-%20%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%94%20%D7%98%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9F%20%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%93%20%D7%96%20%D7%98%D7%9C%D7%99%20%D7%9E%D7%A0%D7%95.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o6htvxttvg7y4kp/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%9F%203%20-%2014-15%20-%20%20%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%9E%D7%93%20%D7%97%D7%9C%D7%A7%20-1%20-%20%20-%20%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%94%20%D7%98%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9F%20%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%93%20%D7%96%20%D7%98%D7%9C%D7%99%20%D7%9E%D7%A0%D7%95.mp4?dl=0
https://drive.google.com/open?id=1F9anaT3SbiFZCIiOKvJJC5ztvsZCB-jH
https://www.dropbox.com/s/jrz8ov9ryyhns1a/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%9F%203%20-%2015-16-%20%20%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%9E%D7%93%20%D7%97%D7%9C%D7%A7%20-2%20-%20%20-%20%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%94%20%D7%98%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9F%20%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%93%20%D7%96%20%D7%98%D7%9C%D7%99%20%D7%9E%D7%A0%D7%95.mp4?dl=0
https://drive.google.com/open?id=15NZJPFnK15ySQFTXVTZOjgGwxNFvvGSm
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/Presentation_on_the_Cairo_Geniza.pptx
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  חידון מקומות  -מצגת 

 

 

 2על פי תכנית הלימודים הישנה - כיתה ח'

 

נושא שירד ממיקוד   נושא במיקוד הלמידה 
 הלמידה 

 מה במארז? 

היהודים בארץ ישראל 
 העות'מאנית

  

   היהודים בארצות האסלאם

קהילת יהודי פולין במאות 
16-18 

  יהדות פוליןחורבן 

  שבתאי צבי 

   חסידים ומתנגדים

   

   

  מצגת אינטראקטיבית )פרזנטציה בריבוע(  גילויים והמצאות
 

 פעילות על המהפכה המדעית )תולדוט( 

 
 ית על המהפכה המדעיתעבודת ב 

  הרנסנס 

  הרפורמציה 

  המלוכה  האבסולוטית 

  המלוכה החוקתית 

שתי נקודות מבט )רואים   -סרטון    המהפכה האמריקאית:
 היסטוריה, מט"ח(

 

  מסיבת התה של בוסטון

(ED-TED) 

 

המהפכה האמריקאית  -סרטון אנימציה 
(ED-TED) 

 

מערכת   -שיעור מצולם חלק ראשון
 השידורים הלאומית

 

 
 ניתן ללמד בשנה"ל תשפ"א את תכנית הלימודים החדשה, על פי החלטת המורה 2

https://drive.google.com/open?id=1oCg-ccPdrS06DcnSwd8N2jOc0wYKWgS5
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9/
https://toldotofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=f464f6ce-ff21-4ec8-bda9-935a96a0bef3&lang=HEB
https://docs.google.com/document/d/1nT7E9RCy-aYEvdRXbEWKyZ9pEsrRMICUItD6Oc2fFm8/edit
https://docs.google.com/document/d/1nT7E9RCy-aYEvdRXbEWKyZ9pEsrRMICUItD6Oc2fFm8/edit
https://docs.google.com/document/d/1nT7E9RCy-aYEvdRXbEWKyZ9pEsrRMICUItD6Oc2fFm8/edit
https://www.youtube.com/watch?v=vPkbiZ4LDdc
https://www.youtube.com/watch?v=vPkbiZ4LDdc
https://www.youtube.com/watch?v=1cT_Z0KGhP8
https://www.youtube.com/watch?v=1cT_Z0KGhP8
https://www.youtube.com/watch?v=1cT_Z0KGhP8
https://www.youtube.com/watch?v=1cT_Z0KGhP8
https://www.youtube.com/watch?v=LKJMWHCUoiw
https://www.youtube.com/watch?v=LKJMWHCUoiw
https://www.dropbox.com/s/vsvcxn9j04m8qlm/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%9F%2012%20%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%9E%D7%93%20%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%97%20%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%94%20%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA%20%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%9D%20%D7%90%2B%D7%91%20%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%9F%20%28%D7%A9%D7%A2%D7%94%201200%29.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vsvcxn9j04m8qlm/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%9F%2012%20%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%9E%D7%93%20%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%97%20%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%94%20%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA%20%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%9D%20%D7%90%2B%D7%91%20%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%9F%20%28%D7%A9%D7%A2%D7%94%201200%29.mp4?dl=0
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מערכת השידורים   -שיעור מצולם חלק שני 
 הלאומית

  מצגת המלווה את השיעור המצולם

 (ROGATKAסרטון אנימציה )  המהפכה הצרפתית

 

 משחק חוויתי )פרזנטציה בריבוע(

 

 קידס(חידון )טריוויה 

 

  רצף מערכי שיעור )אתי קצין ומחלה הראל(

גורמי ההתנגדות למשטר 
 הישן

 שתי נקודות מבט )מט"ח( 

 

  (ED-TEDסרטון אנימציה )

 סרטון )הספריה הלאומית(  הרס המשטר הישן

 

הצהרת זכויות האדם והאזרח )  -סרטון 
United For Human Rights Israe ) 

  )הספריה הלאומית( -כיבושי נפוליאון   נפוליאון

 אקטיבית )פרזנטציה בריבוע(פעילות אינטר  התנודות במשטר הצרפתי

 

  (ED-TEDסרטון אנימציה )

  המהפכה התעשייתית 

 

 

  כיתה ט' 

 

 ספרי הלימוד:

בהוצאת מט"ח  –ימי הבית השני  –ואלה תולדות   

הוצאת לילך –תקופת הבית השני   

ימי הביניים בהוצאת מט"ח  –ואלה תולדות   

 

נושא שירד ממיקוד   נושא במיקוד הלמידה 
 הלמידה 

 מה במארז? 

   תקופת הבית השני
 

https://www.dropbox.com/s/0h84g41mcq6tyw1/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%9F%2012%20%20%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%9E%D7%93%20%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%97%20%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%94%20%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA%20%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%9D%20%D7%90%2B%D7%91%20%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%9F%20%28%D7%A9%D7%A2%D7%94%201300%29.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0h84g41mcq6tyw1/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%9F%2012%20%20%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%9E%D7%93%20%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%97%20%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%94%20%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA%20%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%9D%20%D7%90%2B%D7%91%20%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%9F%20%28%D7%A9%D7%A2%D7%94%201300%29.mp4?dl=0
https://drive.google.com/open?id=1ftnmIHnxlx2d-WQtNxIr0CKNt8D4au74
https://www.youtube.com/watch?v=Tn2smZuiSuc
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7-%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%94-%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%AA/
https://www.triviakids.com/?p=1925
https://www.triviakids.com/?p=1925
https://www.triviakids.com/?p=1925
http://arachim.tripod.com/tozarim/revelution.htm
https://www.youtube.com/atch?v=hnqE9PCM6vI&t=79s
https://www.youtube.com/watch?v=PBn7iWzrKoI
http://napoleon.nli.org.il/heht
https://www.youtube.com/watch?v=1enq3SeuTLc
https://www.youtube.com/watch?v=1enq3SeuTLc
https://www.youtube.com/watch?v=1enq3SeuTLc
https://www.youtube.com/watch?v=1enq3SeuTLc
http://napoleon.nli.org.il/heb/
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%98-%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%99%D7%91-%D7%90%D7%95-%D7%A2%20%D7%A8%D7%99%D7%A5-%D7%95%D7%9E%D7%A9/
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%98-%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%99%D7%91-%D7%90%D7%95-%D7%A2%20%D7%A8%D7%99%D7%A5-%D7%95%D7%9E%D7%A9/
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%98-%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%99%D7%91-%D7%90%D7%95-%D7%A2%20%D7%A8%D7%99%D7%A5-%D7%95%D7%9E%D7%A9/
https://www.youtube.com/watch?v=8aq_gRfmjgY
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  שיבת ציון 

   

  שלטון הנציבים  -סרטון תחת המגף הרומי   שלטון הנציבים
 )מכון מגלי"ם(

 - השנאה שהובילה לחורבן -יטוב חברתי ק  המרד הגדול
 סרטון )מכון מגלי"ם(

 

סרטון )מכון   - מלחמת האחים בירושלים
 מגלי"ם(

 

 ון מגלי"ם(סרטון )מכ -מקדש בלהבות

 

  - הדילמה של יוסף בן מתתיהו -איני בוגד 
 סרטון )מכון מגלי"ם(

 

  - רומא וירושלים -מלחמת המטבעות 
 סרטון )מכון מגלי"ם(

 

סרטון )מכון   - קשת טיטוס ומנורת המקדש
  מגלי"ם(

 
 און(-סרטון על סיפור מצדה )מוריה בר 

 משימה בעקבות הצפיה:

לסמל הצג את קרב מצדה. מצדה הפך 
בישראליות המתחדשת, הסבר מדוע 

   לדעתך הציונים העריצו את לוחמי מצדה.

 האמוראים 
 
 
 
 
 
 

 

  סינכרוני  -מערך שיעור א  רקע לימי הביניים

https://youtu.be/S-VcBkUzC2M
https://youtu.be/F4sBzL9R0EU
https://youtu.be/cVQAc83tF-w
https://youtu.be/jmVUTO6a5Ao
https://youtu.be/IBf315NOdXM
https://youtu.be/VGJ7n0BknbQ
https://youtu.be/UTKXT1GIa1c
https://www.youtube.com/watch?v=XrsdUpAsst0&feature=emb_logo
https://docs.google.com/document/d/1-JxHloEMpkJw7yTODh5H7z5EwBihMDy2WUU22YZvpA8/edit?usp=sharing
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 הפיאודלית  מבחן על החברה   מרכזיות הדתות

  

  כללי - סרטון קצר על ימי הביניים

 

 מצגת על אירופה ההופכת לנוצרית 

 

 שם הורד  -קטע מהסרט
 

צרות עבודת כיתה מתוקשבת על תחילת הנ
 ועליית הפיאודליזם. 

 
שיעור מצולם במערכת  -עולם הנצרות  

 השידורים הלאומית

 

שיעור מצולם   -יהודים בעולם הנצרות 
  במערכת השידורים הלאומית

 
מסעות הצלב לארץ ישראל 

 והרקונקיסטה בספרד.

 

מרכזיות הדת הנוצרית 

בעיצוב התרבות במערב 

 וביטוייה השונים

 )אתר תולדוט( -מצגת על מסעי הצלב  

 

 סרטון על הריקונקיסטה 

 

אוסף קטעים מסרטונים על מסעות הצלב 
 לשיעור בכיתה

 

מסעי הצלב   -והארץ היתה תוהו ובוהו 
 )תולדוט(

 

  ייסוד האוניברסיטאות

(Medievalists) 

  
 

 על עליית האסלאם -היה היה  האסלאם  עולם

 

  מיפוי תכנים להוראת האסלאם )תולדוט(
 

שיעור מצולם   - יהודים בעולם האסלאם 
  במסגרת מערכת השידורים הלאומית

 
תור הזהב של התרבות 

  המוסלמית
ות האומנויות והמדעים בעולם  התפתח

 )פרזנטציה בריבוע( -המוסלמי

 

  מיפוי תכנים לנושא זה )תולדוט(

http://mail.edu-negev.gov.il/Sigaltp/files/%D7%94%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94/%D7%99%D7%9E%D7%99%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94%20%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%90%D7%95%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F%20%D7%A0%D7%99%D7%9C%D7%99.doc
https://www.youtube.com/watch?v=sYi-X90Hzv0
https://toldotofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=62d07014-5d4e-44fa-aad3-19d541cb82a2&lang=HEB
https://www.youtube.com/watch?v=3zIbyMjHRhU&list=PLy19k-wlUGkcrLZDtwrjL7Du7R-yK5_No&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=3zIbyMjHRhU&list=PLy19k-wlUGkcrLZDtwrjL7Du7R-yK5_No&index=12
https://docs.google.com/forms/d/1LgUQ788eJ3XUAOuG-f3irxYXOSULFta-gUd2jUrBDGM/copy
https://docs.google.com/forms/d/1LgUQ788eJ3XUAOuG-f3irxYXOSULFta-gUd2jUrBDGM/copy
https://docs.google.com/forms/d/1LgUQ788eJ3XUAOuG-f3irxYXOSULFta-gUd2jUrBDGM/copy
https://docs.google.com/forms/d/1LgUQ788eJ3XUAOuG-f3irxYXOSULFta-gUd2jUrBDGM/copy
https://docs.google.com/forms/d/1LgUQ788eJ3XUAOuG-f3irxYXOSULFta-gUd2jUrBDGM/copy
https://docs.google.com/forms/d/1LgUQ788eJ3XUAOuG-f3irxYXOSULFta-gUd2jUrBDGM/copy
https://www.dropbox.com/s/zuioijn66y93hno/2020-05-12_%20%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%99%20%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%9F%20_%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%20_%20%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D%20%D7%94%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA%2050%20%D7%93%D7%A7%D7%95%D7%AA.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0xg7p22sb8beqlm/2020-05-12_%20%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%99%20%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%9F%20-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%20_%20%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D%20%D7%94%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA%2050%20%D7%93%D7%A7%D7%95%D7%AA.mp4?dl=0
https://toldotofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=8dee1ba0-1d7e-425e-8d6b-83466ef7d655&lang=HEB
https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=19901340
https://vib.by/v/mkoG451HLF
https://vib.by/v/mkoG451HLF
https://www.youtube.com/watch?v=9FfVvXpHBRw
https://www.youtube.com/watch?v=9FfVvXpHBRw
https://www.youtube.com/watch?v=Ly9BPvFJfqo
https://www.youtube.com/watch?v=Ly9BPvFJfqo
https://www.youtube.com/watch?v=Ly9BPvFJfqo
https://www.youtube.com/watch?v=Ly9BPvFJfqo
https://www.youtube.com/watch?v=NJ0uokuke8s
https://toldotofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=3b14e18c-d878-464f-9589-c8f80e696600&lang=HEB
https://www.dropbox.com/s/i1tgfk53b8ebat5/2020-05-12%20%20-%20%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%20_%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%99%20%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%9F%20_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D%20%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%9C%D7%9D%2050%20%D7%93%D7%A7%D7%95%D7%AA.mkv?dl=0
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%94%d7%aa%d7%a4%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%99%d7%9e%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%9e/
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%94%d7%aa%d7%a4%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%99%d7%9e%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%9e/
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%94%d7%aa%d7%a4%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%99%d7%9e%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%9e/
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%94%d7%aa%d7%a4%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%99%d7%9e%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%9e/
https://toldotofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=d408d938-b003-440f-a4f4-a93b8b590131&lang=HEB
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מצב היהודים בארצות 
 הנצרות:

 

 ויכוחים פומביים
  גירושים

 הקהילה היהודית באשכנז )מצגת תולדוט( 

  
 (11שנה לגטו ונציה )כאן  500

 

   תמונה מצרפת

 

 גירוש ספרד -סרטון אילוסטרציה 

 )איזי נשיונליטי(

 
המעמד המשפטי של 

  היהודים : תנאי עומר
 

מצב היהודים בארצות 
  האסלאם

  

  

 פעילות אינטראקטיבית בנושא חכמי ספרד

 

 הקיום היהודי בימי הביניים  -מקורקטע 

 

 הקיום היהודי בימי הביניים -מבחן

האתגרים שעמדו בפני הקיום   .
היהודי כמיעוט דתי בעולם 

 הנצרות והאסלאם

 המהר"ל מפראג

          

 

 

https://toldotofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=019e8d03-d8fd-493b-9b14-896136a4bed6&lang=HEB
https://www.youtube.com/watch?v=mem9j2a6BI0
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:1182_french_expulsion_of_jews.jpg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:1182_french_expulsion_of_jews.jpg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:1182_french_expulsion_of_jews.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ZdrmY3BSTpQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZdrmY3BSTpQ
https://www.galim.org.il/history/unit/%D7%97%D7%9B%D7%9E%D7%99-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%93/1?lang=he
https://drive.google.com/file/d/0B0A1iX8GwoUMTlNkWGxpNlZYc21MRGFGZV9hY2ZTQkZzdnpV/view
https://drive.google.com/file/d/0B0A1iX8GwoUMeks0eV9pSlNVMmExMnI3YlBRX1dCZnJuaVZZ/view
https://merkazruach.nli.org.il/medieval-cities/h-rkh-khlvpyt-hmhr-l-mprg-ntskh-yshrl

