
 

 

 

 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 

 

 החינוך היסודי
   .ישראלית-בתרבות יהודית רשימת הנושאים למיקוד למידה בהתאם לתכנית הלימודים לפניכם

 .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

 המלצות מיקוד תוכן רשימת הנושאים הנלמדים בשכבת הגיל כיתה
המלצות חומרי עזר למורים 

 להוראה היברידית
 

המלצות לדרכי 
 הערכה חלופיות

תהליכי פיתוח 
 מקצועי מלווים

 ג' 
ערך ה
 מוביל:ה

חברות 
ומנהיגו

 ת
 
 –ש"ש  1

22-30 
שעות 
לאורך 
שנת 

הלימודי
 ם

 

 :ארון הספרים היהודי
סביב דמויות מפתח במקרא אגדות  10-15 

ובעולם החכמים בדגש על העניינים שבין אדם 
 לחברו 

 
 :מעגלי חיים וחברה

ממגוון  בין אדם לחברומקורות בנושא  10
 הסוגות והתקופות

 
 : ישראלי -לוח השנה היהודי

 
 יום הכיפורים

יום הזיכרון לרצח ראש הממשלה ושר 
 הביטחון יצחק רבין

 השבת
 יום ירושלים 

 
 

 
אגדות סביב דמויות  4-5 

 מפתח
 
 
 
 
 מקורות ממגוון סוגות  4-5 
 ותקופות 

 
 
 

, מנהגים, המועדהחג/משמעות 
)קדומים  מקורות 2+  סמלים

 ומודרניים( 
 

 המלצות לפריסה שנתית
 

יחידות הוראה 
אינטראקטיביות באתר 

ישראלית -תרבות יהודית
 בשלושת מוקדי התוכן

 
למים לכיתה ג שיעורים מצו

 בשלושת מוקדי התוכן
ביחידות גם )משולבים 

 ההוראה(
 

 תיק תוכניות לימודים
 

 קישור
 
 

עקרונות הערכה 
)תוכנית  חילופית

הלימודים עמוד  
17) 

עברית ותרבות כש
 ישראלית-יהודית
 נפגשות

 
הכרות עם ארון 
-הספרים היהודי

 ישראלי
 

אגדה פתגם ופרקי 
 אבות

 
פיתוח מקצועי 

 במחוזות 
 

מיקרו קורסי 
 הקרדיטצי

 
 כאן פרטים

 ד' 
הערך 

 המוביל:
"ערבות 
 הדדית" 

 
 –ש"ש  1

22-30 
שעות 

לאורך 
שנת 

הלימודי
 ם
 

 :הספרים היהודיארון 
 
משניות מתוך פרקי אבות הנלמדות באופן  10 

משניות הנלמדות באופן   10 אינטנסיבי ו
+הרחבות  בנושאים שונים אקסטנסיבי

 מתכתבים  םבספרות חז"ל ומקורות מודרניי
 

 מעגלי חיים וחברה:
על עיצוב  מבוא ומבט כוללישראלי -זמן יהודי

מועדי , עונות השנה, הזמן בלוח שנה עברי
 השנה

 
 :ישראלי-יהודיהשנה הלוח 

 סוכות ושמיני עצרת

מקורות  2-3משניות +  4-5
הרחבות  בספרות חז"ל 

 מודרנייםומקורות 
 

לפחות מקור אחד סביב עיצוב 
 הזמן בלוח השנה העברי

 
, מנהגים, המועדהחג/משמעות 

)קדומים  מקורות 2+  סמלים
 ומודרניים( 

 

 המלצות לפריסה שנתית
 

 הוראה יחידות
אינטראקטיביות באתר 

ישראלית -תרבות יהודית
 בשלושת מוקדי התוכן

 
 ד שיעורים מצולמים לכיתה

 בשלושת מוקדי התוכן
)משולבים גם ביחידות 

 ההוראה(
 

 תיק תוכניות לימודים
 

 קישור
 
 

עקרונות הערכה 
)תוכנית  חילופית

הלימודים עמוד  
17) 
 

כשעברית ותרבות 
ישראלית -יהודית
 נפגשות

 
הכרות עם ארון 
-הספרים היהודי

 ישראלי
 

אגדה פתגם ופרקי 
 אבות

 
פיתוח מקצועי 

 במחוזות 
 

https://www.tarbuty.org.il/page/29592/0
https://www.tarbuty.org.il/search?age%5B%5D=3&en_type%5B%5D=&type%5B%5D=units&page=0&subject%5B%5D=16
https://www.tarbuty.org.il/search?age%5B%5D=3&en_type%5B%5D=&type%5B%5D=units&page=0&subject%5B%5D=16
https://www.tarbuty.org.il/search?age%5B%5D=3&en_type%5B%5D=&type%5B%5D=units&page=0&subject%5B%5D=16
https://www.tarbuty.org.il/search?age%5B%5D=3&en_type%5B%5D=&type%5B%5D=units&page=0&subject%5B%5D=16
https://www.tarbuty.org.il/page/50167/0
https://www.tarbuty.org.il/page/50167/0
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/third-grade/israeli-jewish-culture/Pages/third-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/29638/0
https://www.tarbuty.org.il/page/29638/0
https://www.tarbuty.org.il/search?age%5B%5D=3,4&en_type%5B%5D=&type%5B%5D=units&page=0&subject%5B%5D=16
https://www.tarbuty.org.il/search?age%5B%5D=3,4&en_type%5B%5D=&type%5B%5D=units&page=0&subject%5B%5D=16
https://www.tarbuty.org.il/search?age%5B%5D=3,4&en_type%5B%5D=&type%5B%5D=units&page=0&subject%5B%5D=16
https://www.tarbuty.org.il/search?age%5B%5D=3,4&en_type%5B%5D=&type%5B%5D=units&page=0&subject%5B%5D=16
https://www.tarbuty.org.il/page/50167/0
https://www.tarbuty.org.il/page/50167/0
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/Fourth-grade/israeli-jewish-culture/Pages/israeli-jewish-culture-Fourth-grade.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


 

 

 

 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות

 א' מורשת אגף

 ישראל מדינת

 החינוך משרד

 המלצות מיקוד תוכן רשימת הנושאים הנלמדים בשכבת הגיל כיתה
המלצות חומרי עזר למורים 

 להוראה היברידית
 

המלצות לדרכי 
 הערכה חלופיות

תהליכי פיתוח 
 מקצועי מלווים

 ט"ו בשבת 
 יום הזיכרון לשואה ולגבורה

 שבועות
 

קורסי מיקרו 
 הקרדיטצי

 
 כאן פרטים

 ה'
 
 ערך ה
מוביל: ה

זיקה 
  לעם ארץ

 
 
 –ש"ש  1

22-30 
שעות 

לאורך 
שנת 

הלימודי
 ם
 

 ארון הספרים היהודי:
תפילת האדם, סידור פיוט ושירי תפילה 

 מודרניים
  

 
 חיים וחברה: מעגלי

 עם וארצו, ישראל והתפוצות
 
 

 ישראלי:-לוח השנה היהודי
 ראש השנה

 עשרה בטבת וצומות  החורבן
 שלושה רגלים כחגים חקלאיים

  םמחזור מועדים ממלכתיי

נפשית  התפילה כתופעה
אוניברסלית, תרבותית ו

תפילות מרכזיות הסידור, 
 ושירי תפילה מודרניים

 
טקסטים(,  4-5הזיקה לארץ )

 טקסטים( 4-5הזיקה לעם )
 סמלים לאומיים ומשמעותם

 
, מנהגים, המועדהחג/משמעות 

)קדומים  מקורות 2+  סמלים
 ומודרניים( 

 
 

 המלצות לפריסה שנתית
 

יחידות הוראה 
אינטראקטיביות באתר 

ישראלית -תרבות יהודית
 בשלושת מוקדי התוכן

 
 

 ה מים לכיתהשיעורים מצול
 בשלושת מוקדי התוכן

)משולבים גם ביחידות 
 ההוראה(

 
 תיק תוכניות לימודים

 
 

 קישור
 
 

עקרונות הערכה 
)תוכנית  חילופית

הלימודים עמוד  
17) 

 

כשעברית ותרבות 
ישראלית -יהודית
 נפגשות

 
ארון הכרות עם 

-הספרים היהודי
 ישראלי

 
למידה בדרך 

 שורשים-החקר
 

פיתוח מקצועי 
 במחוזות 

 
קורסי מיקרו 

 הקרדיטצי
 

 כאן פרטים
 ו' 

 
 ערךה
 :מובילה
 

מסורת 
 וחידוש

 
 

 ארון הספרים היהודי:
 

 פרשת השבוע ומדרשה: 
 פרשנות ודרשה

 
 מעגלי חיים וחברה:

 
ולאומית  )בר/בת מצווה(  עצמאות אישית

 )מגילת העצמאות(
 

מושג הקריאה בתורה, מדרש 
 3עיסוק בלפחות  ;ופרשנות

, כתיבת חלקים פרשות שבוע
 נבחרים מתוך דרשה אישית

 
 

 עיסוק בנושא בת/בר מצווה 
 טקסטים( 5-6)

 המלצות לפריסה שנתית
 

יחידות הוראה 
אינטראקטיביות באתר 

 ישראלית-תרבות יהודית
 בשלושת מוקדי התוכן

 
 ו שיעורים מצולמים לכיתה

 בשלושת מוקדי התוכן

 קישור
 
 

עקרונות הערכה 
)תוכנית  חילופית

הלימודים עמוד  
17) 
 

כשעברית ותרבות 
ישראלית -יהודית
 נפגשות

 
הכרות עם ארון 
-הספרים היהודי

 ישראלי
 

למידה בדרך 
 שורשים-החקר

https://www.tarbuty.org.il/page/9115/2
https://www.tarbuty.org.il/page/9115/2
https://www.tarbuty.org.il/page/29643/0
https://www.tarbuty.org.il/page/29643/0
https://www.tarbuty.org.il/search?age%5B%5D=5&en_type%5B%5D=&type%5B%5D=units&page=0&subject%5B%5D=
https://www.tarbuty.org.il/search?age%5B%5D=5&en_type%5B%5D=&type%5B%5D=units&page=0&subject%5B%5D=
https://www.tarbuty.org.il/search?age%5B%5D=5&en_type%5B%5D=&type%5B%5D=units&page=0&subject%5B%5D=
https://www.tarbuty.org.il/search?age%5B%5D=5&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://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/fifth-grade/israeli-jewish-culture/Pages/fifth-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/29642/0
https://www.tarbuty.org.il/page/29642/0
https://www.tarbuty.org.il/search?age%5B%5D=6&en_type%5B%5D=&type%5B%5D=units&page=0&subject%5B%5D=
https://www.tarbuty.org.il/search?age%5B%5D=6&en_type%5B%5D=&type%5B%5D=units&page=0&subject%5B%5D=
https://www.tarbuty.org.il/search?age%5B%5D=6&en_type%5B%5D=&type%5B%5D=units&page=0&subject%5B%5D=
https://www.tarbuty.org.il/search?age%5B%5D=6&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/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


 

 

 

 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות

 א' מורשת אגף

 ישראל מדינת

 החינוך משרד

 המלצות מיקוד תוכן רשימת הנושאים הנלמדים בשכבת הגיל כיתה
המלצות חומרי עזר למורים 

 להוראה היברידית
 

המלצות לדרכי 
 הערכה חלופיות

תהליכי פיתוח 
 מקצועי מלווים

 –ש"ש  2
45-60 
שעות 

לאורך 
שנת 

הלימודי
 ם
 
 

 
 ישראלי:-לוח שנה יהודי

 
 שמחת תורה

 חנוכה
 פורים

 פסח

עם מגילת העצמאות  היכרות
חלקים  2 ועיסוק בלפחות

  מתוך המגילה
 
 

, מנהגים, המועדהחג/משמעות 
)קדומים  מקורות 2+  סמלים

 ומודרניים( 
 

)משולבים גם ביחידות 
 ההוראה(

 
 תיק תוכניות לימודים

 
 

 
 "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://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/six-grade/israeli-jewish-culture/Pages/six-grade-israeli-jewish-culture.aspx
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