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  משרד החינוך

 מינהל החינוך הדתי והמזכירות הפדגוגית
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 מיקוד וחומרי הוראה לחטיבת הביניים- ספרות ממ"ד

 

  על המורה בחטיבת הביניים ללמד 70% מהחומר, משמע שלושה נושאים מתוך ארבעה הנלמדים בדרך כלל כל שנה.

  לפניכם מגוון חמרי ההוראה אשר כוללים קישורים ליחידות הוראה חדשניות, וערכות הוראה המכילות שיעורים

  מוקלטים, מצגות, ומגוון דפי עבודה המיועדים ללמידה מרחוק.

 

 טבלה דיסציפלנרית כיתה ז'

 

 רשימת הנושאים

 הנלמדים בכל גיל

 המלצות  דרכי הוראה והערכה  המלצות מיקוד תוכן

 אם לא למעלה מזה מעגל השנה

 

  יחידת הוראה

  יחידת הוראה כי הנה כחומר ביד היוצר

  יחידת הוראה פיוט גשם- זכור אב

  יחידת הוראה דוד המלך והצרעה והעכביש

  הורים וילדים:

 

  עץ הדובדבנים השבור

 

 יחידת הוראה

 יחידת הוראה ניגונים

 יחידת הוראה בהכנה כל הכבוד לאבא

 יחידת הוראה בהכנה אכול אכול ושתוק 

 כף היד משואה לתקומה

  

 יחידת הוראה בהכנה

 מיד ליד

 

 יחידת הוראה בהכנה

 אני לא גנב

 

 אתר ספרות ממ"ד

 ערכת הוראה קלקידן
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 ללמידה מרחוק 

 יחידת הוראה בהכנה מאויב לאוהב

 יחידת הוראה בהכנה על כל אלה

 ערכת הוראה ללמידה מרחוק  פלא  יחיד וחברה

 יחידת הוראה בהכנה כלבת הרש

 יחידת הוראה בהכנה מרגרט אן

 יחידת הוראה בהכנה החבר

 יחידת הוראה בהכנה איך זה שכוכב

 

 

 

 

 טבלה דיסציפלינרית כיתה ח':

 

 רשימת הנושאים

 הנלמדים בכל גיל

 המלצות חומרי עזר למורים  המלצות מיקוד תוכן

 השעונים שהעלו חלודה מעגל השנה

 

 יחידת הוראה

 בן אדם מה לך נרדם

 

 יחידת הוראה

 ערכת הוראה ללמידה מרחוק מעוז צור

  ערכת הוראה ללמידה מרחוק החזרה למוטב

  המחרוזת זהות

 

 יחידת הוראה

 יחידת הוראה עבדי הזמן

 ערכת הוראה ללמידה מרחוק מבחן קבלה

 אתר ספרות ממ"ד גוסט

 יחידת הוראה בהכנה אחרי 20 שנה
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 לבי במזרח  משואה לתקומה

 

 

 יחידת הוראה בהכנה

 יחידת הוראה תמונות מבית הספר העממי

 וידוי הגדול

 

 יחידת הוראה

 ערכת הוראה ללמידה מרחוק בחזרה לאוושויץ

 אתר ספרות ממ"ד במשפט

 ערכת הוראה ללמידה מרחוק מבצע אחים

 יחודו של יוצר-

 רחל

 אל ארצי

 

 יחידת הוראה

 עץ אגס

 

 יחידת הוראה

 ערכת הוראה ללמידה מרחוק ספר שירי

 ערכת הוראה ללמידה מרחוק זמר נוגה

 

 

 

 

 טבלה דיסציפלינרית לכיתה ט':

 

 רשימת הנושאים

 הנלמדים בכל גיל

 המלצות חומרי עזר למורים  המלצות מיקוד תוכן

 האיש שנותר בשדה  מעגל השנה

 

 יחידת הוראה

 יחידת הוראה ישנה בחיק ילדות

 יחידת הוראה אתרוגו של אותו צדיק

 ערכת הוראה ללמידה מרחוק ידיד נפש
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 החזיר משואה לתקומה

 

 יחידת הוראה

 ילד זר

 

 יחידת הוראה

 ערכת הוראה ללמידה מרחוק שיר בבוקר בבוקר

 ערכת הוראה ללמידה מרחוק ואחי שותק

 ערכת הוראה ללמידה מרחוק אורן

 יחידת הוראה בהכנה על הילד אברם

 יחידת הוראה בהכנה העלה האחרון יחיד וחברה

 ערכת הוראה ללמידה מרחוק הגל

  ערכת הוראה ללמידה מרחוק נקמת הילד המגמגם

 ערכת הוראה ללמידה מרחוק שני יסודות

 ערכת הוראה- ללמידה מרחוק  מחלק העיתונים

 ערכת הוראה ללמידה מרחוק בתו של רבי עקיבא

 ערכת הוראה ללמידה מרחוק ר' אלעזר והמכוער

 יחודו של יוצר- ארז

 ביטון

 ערכת הוראה ללמידה מרחוק פיגומים

 אתר ספרות ממ"ד דברי רקע ראשוניים

 שיר קניה בדיזינגוף
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