
לשואה  בין יום הזיכרון
ולגבורה  

 ימי תודהלעשרת



!אנשי חינוך יקרים

-גם אנו צוות מדריכות תרבות יהודית, בימים אלו של חזרה הדרגתית לשגרת הלמידה מרחוק

ם ומכינות חומרים מותאמים לימים אלו ולמועדים המתרגשים  /חושבות עליכן, מחוז מרכז, ישראלית

.ובאים עלינו לטובה

את השיעורים המיוחדים  הכוללות ריכזנו פה עבורכם שלל הצעות ללמידה עצמית או יחד בזום 

באתר המקצוע  שהוקלטו לטובת זמנים אלו וישמשו כתמיכה וליווי היחידות האינטראקטיביות אשר 

.ומותאמות לתכנית הלימודים

.טל: בכל דבר וענייןם /לסייע לכןנשמח  צוות ההדרכה

050-5969696 רפרנטית-ציפי שאבי

052-2345370 'אתי לייבוביץ

050-6840228 דפנה כהן קרא

054-6644407 רותי חזן

050-8569605 ' שרה לבוביץ

https://www.tarbuty.org.il/


' שכבת ד

ראו .תכנית הלימודים החדשהעל פי ' הזיכרון לשואה והגבורה הוא מועד המצוין בשכבת דיום 

פלא גדול שעוד לא "–" ישראלית-תרבות יהודית"יחידת הוראה נפלאה נרחבת באתר 

יומנה של אנה פרנק-" התייאשתי מכל תקוותיי

:זמינים לצפייה במערכת השידורים של משרד החינוךוהם ' ו-'דצולמו מספר שיעורים לכיתות 

בשואהאמונה וגבורה , תקווה: בנושאשיעור *

14:00בשעה , 21.4.20, שלישיביום השיעור ישודר 

מלווה בעבודה אוריינית ובמושגים של אנה פרנקשל יומנה יעסוק בקטע מתוך השיעור 
השיעור . הגבורה בשואה ודמותה של אנה כגיבורה, הגבורהמושג . אופטימיות לצד פסימיות
. מלווה בקטע מתוך הצגה

הכרות עם , בית התפוצותבמוזיאון סיור -סיפור משפחתי: ו שיעור משודר בנושא-הלכיתות *
.קהילות יהודיות שנעלמו בתקופת השואה

13:00בשעה , 22.4.20, רביעי השיעור ישודר ביום 

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

ליסודי

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Tarbutisraelmoreshet/TL2016_Dalet.pdf
https://www.tarbuty.org.il/unit/193


לחטיבות הביניים

אשר הציל' המלאך מברלין'על וילפריד ישראל המכונה 'לכיתות חלקראת יום השואה מופיעה יחידת לימוד 

.דף עבודהבנוסף מוצע , 'תעצומות נפש'בקישור . אלפי יהודים

מלווה ( באתרהספר מופיע )' חסידי אומות העולם'ישנו פרק על 74-75מ "בספר להיות אדם בע'לכיתות ט

.לפעילות פשוטה יותר על הנושא אותה ניתן לתת לתלמידים כמשימהקישורמצורף . בפעילות קצרה

.(ממחוז ירושליםמדריכה , חביבה קרתאהפעילות כתבה את )'בשכבת זזו מתאימה גם לתלמידים משימה *

ר : "השואהעל זיכרון " נדר"בשם יחידת לימוד ישנה 'טלכיתות , בנוסף ח  -ִלְזכֹּ ֹּא ִלְשכֹּ .בקישור"  ְוָדָבר ל

:החינוךשל משרד השידורים והם זמינים לצפייה במערכת ' וח' זצולמו מספר שיעורים לכיתות 

.  אחדות לאחידותבין -'לכיתות ז13:00יתקיים שיעור בשעה , 22.4.20, ביום רביעי*

.מאידךהחשיבות של אחדות מחד ופלורליזם על , שמייםבמשל הקנים במחלוקת לשם השיעור יעסוק 

לעולם ויעסוק באחריות של  אדם מועד -' לכיתות ח9:00יתקיים שיעור בשעה , 23.4.20, ביום חמישי*

.האדם למעשיו בראי המשנה

https://www.tarbuty.org.il/unit/168
https://drive.google.com/file/d/1Pt5G8EVkrvlrMAYYZlOSV0-WOY0vFf5v/view?usp=sharing
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Tarbutisraelmoreshet/Teit_LihyotAdam02_Valueoflife.pdf
https://drive.google.com/file/d/1f7Rg__hKIjW6BB_3BgdVBzhlZle2s-21/view?usp=sharing
https://www.tarbuty.org.il/unit/134


 ..." תמימות[ שבועות]שבע שבתות [...החג]וספרתם לכם ממחרת השבת ( : "ו"ט, ג"ויקרא כ)בתורה כתוב 

ימי הספירה  . בה סופרים כל יום וכל שבוע, יום49מתחילה תקופה בת , מיד לאחר החג הראשון של פסח

על שם קרבן זה נקראת  ( קרבן שעורים )' העומר'שבו הוקרב קרבן , מתחילים ביום השני של חג הפסח

עם הבאת קרבן ( 50-היום ה)ימי הספירה מסתיימים בחג השבועות ". ספירת העומר"הספירה כולה 

.מחיטה חדשה

קיבלה  ,  בתקופה שלאחר חורבן בית המקדש השני. הייתה לספירת העומר משמעות חקלאית, בתי המקדשבימי 

אלף תלמידיו של רבי  24בו מצאו את מותם , ספירת העומר צביון של אבל המנומק באסון שאירע בימי הספירה

.13-17ימי הביניים הייתה החמרה של מנהגי האבלות בשל ייחוס לפרעות שונות שקרו במאות ה . עקיבא

לא לשמוע מוזיקה  , לא לקיים חתונות, לא להסתפר ולהתגלח: נוהגים למעט בשמחה בספירת העומר כיום 

.ועוד

 בלקסיקון לתרבות ישראלקראו עוד על ספירת העומר 

 כימי ספירת העומר שהופקו בערוץ הראשון לכבוד ספירת העומרהסרטונים 49באוסף  צפו 

באתר המקצוע' שיעור מקוון לכיתה ז? מי סופר: בנוסף

ספירת העומר

http://lexicon.cet.ac.il/wf/wfTerm.aspx?id=545
https://www.youtube.com/playlist?list=PLG2aAcLNnYezxHmmgLjAb4wt3dNt2ebIG
https://www.tarbuty.org.il/unit/136


עשרת ימי תודה

מהם עשרת ימי תודה?

ליום  , עשרת ימי תודה מבקשים לשזור את עשרת הימים שבין יום הזיכרון לשואה ולגבורה
.סביב הכרת תודה, העצמאות

 שהם ימי חשבון נפש בין אדם  ', עשרת ימי תשובה'כשם שאנחנו מציינות ומציינים את
ימים שיעסקו –כך אנחנו מבקשים לציין את עשרת ימי תודה , לזולתו ולאלוהיו, לעצמו

,ביחסים שבין הישראלים לישראל

 הכרת הטוב –ימים שבהן נשוחח על אודות המושג תודה והמשמעות הכפולה שלו
לכל מה  , ומודעות למורכבויות ולאתגרים, על שזכינו לכונן מדינה, והשתאות על הפלא

שדורש תיקון

 לאתר עשרת ימי תודה ומערכי שיעור

https://www.tentoda.org/%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%95/


.תודה רבה וחזרה מהירה לשגרה המבורכת
מצוות ההדרכה 

'ישראלית-תרבות יהודית'
מחוז מרכז



אני מביט מהחלון
,וזה עושה לי די עצוב
האביב חלף עבר לו

מי יודע אם ישוב
הליצן נהיה למלך
הנביא נהיה ליצן

ושכחתי את הדרך
אבל אני עוד כאן

ויהיה טוב
כן, יהיה טוב

לפעמים אני נשבר
אז הלילה
הו הלילה

איתך אני נשאר

ילדים לובשים כנפיים
ועפים אל הצבא

ואחרי שנתיים
הם חוזרים ללא תשובה

אנשים חיים במתח
מחפשים סיבה לנשום

ובין שנאה לרצח
מדברים על השלום

...ויהיה טוב

יהיה טוב
יהונתן גפן: מילים

דויד ברוזה: לחן

https://www.youtube.com/watch?v=sIphEtttLcA

