
 בעומר  ' לגבין

לחג השבועות
!צוותי חינוך יקרים

עם החזרה ההדרגתית לשגרת הלמידה וההוראה
ולקראת חודש החגים והמועדים המתקרבים 

צוות הדרכת המקצוע תרבות  , בחרנו, ובאים
לשלוח לכם חומרים  , מחוז מרכז, ישראלית-יהודית

.העשרה וחווית למידה, מגוונים לסיוע
!בתקווה לימים טובים ובריאים



והעיר שקטה
והשמיים התכסו בעלטה

.עד התהום
זו כמעט הייתה

שעת בין הערביים של חיי
.אבל את באת לי פתאום

באת אלי פתאום
ואמרת לי בואי

אלוהים שומר מקום בקצה היום
לנשים כמוך

לתמימות כמוני
.כמעט שקעתי אבל את באת לי פתאום

ועבר כבר זמן
מאז התחלתי

.במסע שלי עד כאן אין חרטות
כי היה מעונן

וכבר כמעט נגמלתי מלחלום
.אבל את באת לי פתאום

באת אלי פתאום
ואמרת לי בואי

אלוהים שומר מקום בקצה היום
לנשים כמוך

לטיפשות כמוני
.כמעט שקעתי אבל את באת לי פתאום

והעיר שקטה
והשמיים התכסו בעלטה

.עד התהום
זו כמעט הייתה

שעת בין הערביים של חיי
.אבל את באת לי פתאום

(ביצוע מיוחד חוצה יבשות)פתאוםבאת לי 
קרן פלס ורוני אלטר

קרן פלס: מילים ולחן

https://www.youtube.com/watch?v=rKyLspnPvts
מועדים לשמחה.pptx
מועדים לשמחה.pptx


ימי ספירת 49מתוך 33-משום שהוא היום ה–"לג. "ח באייר"ג בעומר מתקיים בתאריך י"ל
.העומר

לא , לא בתורה-אולם מפתיע לגלות שאינו מוזכר , ג בעומר הוא אומנם חג ססגוני ומרכזי בימינו"ל
.לא בגמרא ואפילו לא בספרות הגאונים שנכתבה אחריה, במשנה

הגיבור הראשי , ג בעומר הוא דמותו של רבי שמעון בר יוחאי"המאפיין הקבלי המיידי והבולט של ל
.של ספר הזהר

:להלן קישורים למקורות נוספים ללימוד הנושא בשכבות השונות
הפורטל  מתוך )הפעלות , מנהגיו, החג-ג בעומר "ל-לכל השכבות.1

(.ח"משה, החינוכי
.סרטון הסבר קצר-ג בעומר"ל-קצרים על מועדים. 2

:'ג-'לכיתות ב
ג בעומר מביא עמו הזדמנות לעסוק בסיפור המערה הפלאי  "ל

-'בלכיתה . כמקור להשראה ולימוד עבורנו, י"ובדמותו של רשב
ן יֹוַחאי ּוְבנֹו ַבְמָעָרה ואיך הוא קשור לסיפור  ְמעֹון בֶּ י שִּ ?ג בעומר"לַרבִּ

-תרבות יהודיתיחידה זו הוכנה במסגרת שיתוף פעולה בין
.החינוך הלשוניותחוםישראלית

10(.ך"קסם התנ"מתוך האתר )ג בעומר ”דברים שכדאי לדעת על ל

http://edu.gov.il/owlHeb/Yesodi/MiktzootVeTchumayLimud/holidays-and-special-days/Pages/lag-bomer.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=RUiwD6wvkf0&feature=youtu.be
https://www.tarbuty.org.il/unit/206
https://www.magicbible.co.il/10-%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9B%D7%93%D7%90%D7%99-%D7%9C%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%9C%D7%92-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8/


'זכיתות 
בתוכנית הלימודים יש להתייחס לספירת העומר

תרבות יהודית ישראליתבאתריחידה אינטראקטיבית נמצאת

:ג בעומר"בתוך ספירת העומר מתקיים ל

לב לדעת-ספירת העומר מצוות •
באתר שיטיםג בעומר"מערכי שיעור לל•
11כאן -עובדות על ספירת העומר •

הלאומיתאתר הספרייה –ג בעומר "ל

: ' ו–' כיתות ד

ג בעומר"חידון מתוקשב לל

חידהכתבי -ג בעומר "דמויות משמעותיות לל

https://www.tarbuty.org.il/unit/136
http://www.levladaat.org/lesson/1472
https://www.chagim.org.il/lag-baomer
https://www.youtube.com/watch?v=Ul1nZyYTmAQ
https://web.nli.org.il/sites/nli/hebrew/digitallibrary/gallery/yearly_cycle/lag_baomer/pages/lag-baomer.aspx
http://studio.galim.org.il/game.php?Id=1156&Code=1366616212&Lang=he
http://sfile.f-static.com/image/users/125389/ftp/my_files/lagbaomer/edu/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99 %D7%97%D7%99%D7%93%D7%94 -%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA %D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA.pdf?id=12488590


ְשָעַריְִּך .ְירּוָשָליִּם, ֹעְמדֹות ָהיּו ַרְגֵלינּו בִּ
ֻחְבָרה ָלּה ַיְחָדו  יר שֶּ (ג-ב, תהילים קכב)ְירּושַליִּם ַהְבנּוָיה ְכעִּ



:  חומרי למידה עבור יום ירושלים

-באופן נרחבנלמד יום ירושליםלוח השנה היהודי ישראלי-במוקד התוכן , בתוכנית הלימודים

בחשיבות , בין ישן לחדש, דונו על מעמדה של ירושלים במסורת היהודית ובמדינת ישראל.'בשכבת ג

.כיסופים, געגוע, גלות, חורבן, אבל לאומי, זיכרון: הזכירו ערכים כגון. העיר לשלוש הדתות

ים את השיר למדו  ְסַגת ַהר ַהּצֹופִּ ראו יחידת הוראה באתר–אביגדור המאירי : מאתֵמַעל פִּ

ובסרטון  ובסרטוןבספר האגדה ברשתקמצא ובר קמצא –ספרו את אגדת חורבן ירושלים , כמו כן

חברות : וכיצד היא משתקפת בערך המוביל, שוחחו על אהבת ושנאת חינם" בענןקשת "בחינוכית 

. ומנהיגות

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Tarbutisraelmoreshet/TarbutIsraelUmorashto/TalMutaemet.htm
https://www.tarbuty.org.il/unit/140
https://agadastories.org.il/kids/node/237
https://www.youtube.com/watch?v=iIfZOLWVQFA
https://www.youtube.com/watch?v=07SKYeQp2k8


:  להלן קישורים לסרטונים ומערכי שיעור נוספים

חידון  -" מי רוצה להיות ירושלמי"כולל גם, מגוון משחקים ופעילויות לימודיותשליירושלים :על הגובהאתר .  א
.אינטראקטיבי

.קליפים ומערכי שיעור, כולל שירים, שירי ירושלים-שיר של יוםבפרויקט ראו מערכי שיעור . ב

.ציר הזמןמומלץ לשלב בפעילות עם-ירושלים מסע בזמן דרך אומנות וארכיאולוגיה:סרטונים.  ג

המגוון  , הרחובות, הסמלים, מציג סיור קסום בין האתריםסרטון אנימציה-דקות בירושלים4. ד
.התרבותי והלך הרוח של העיר

שנות ירושלים50סרטון ל -ירושלים במנהרת הזמן. ה
החינוכית, ירושלים: מחודדהכיהעיפרון. ו
אוסף ציטוטים על ירושליםראו גם . ז

ירושליםעל שיעור מערכי . ח
שחרורהההיסטוריה של ירושלים עד . ט
ירושלים הבירה–ך "חדשות התנ. י

ליום ירושליםמשאל רחוב . יא
ירושלים של כולנו. יב
הלאומיתהספרייה –מערכי שיעור ופרטי מקור . יג
פעילויות וסרטונים נוספים על ירושלים היכנסו  , למערכי שיעור. לפני הספירה ועד ימינו1000משנת , ירושלים במנהרת הזמן. יד

http://bit.ly/2JL6TUfלמרחב הפדגוגי 

.והלאה1853-על ירושלים המכיל תמונות ישנות ונדירות של העיר הקדושה מסרט נדיר .טו

אפשר ללמוד  , דרך ההפעלות ובשילוב חומר עיוני והדרכה. מבחר הפעלות העוסקות בנושא ירושליםלפניכם .טז

,  ל ועם נושאים כמו היסטוריה"בצורה חווייתית על נושאים שונים הקשורים בעיר ירושלים בכלל ובקשר שלה עם קק

.ציונות ואקולוגיה בפרט, מורשת

ח באייר"כ, לקראת יום ירושליםערכת פעילות . יז

http://kids.gov.il/jerusalem/
http://kids.gov.il/national/jerusalem/quiz/
http://shirshelyom.mag.calltext.co.il/magazine/57/?article=0
http://www.youtube.com/watch?src_vid=2mR2W43t6tI&annotation_id=annotation_362890&feature=iv&v=-A2mLmikH8Y
http://meyda.education.gov.il/files/tarbut/pirsumeAgaf/kitveEt/zir_hazman.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=R22GjdZ13sU&feature=player_embedded#!
https://www.youtube.com/watch?v=nJa-l24hKlE
https://www.youtube.com/watch?v=Ih4nhO8zMsw&t=372s
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%9C:%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%A6%D7%99%D7%98%D7%95%D7%98_%D7%A0%D7%91%D7%97%D7%A8/%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%A6%D7%99%D7%98%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9D
http://edu.gov.il/special/Jerusalem_edu/yesodi/Pages/teaching-unit.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=7WToP39Kg6k
https://www.youtube.com/watch?v=OxijYKTJmDQ
https://www.youtube.com/watch?v=goURvGw8MvA
https://www.youtube.com/watch?v=JkOmmQ262s8
http://web.nli.org.il/sites/nlis/he/education/pages/results.aspx#query=any,contains,%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A&query=lsr14,exact,%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D&indx=11
https://www.youtube.com/watch?v=nJa-l24hKlE
http://bit.ly/2JL6TUf
https://www.youtube.com/watch?v=39iJQVrAiYI
https://www.kkl.org.il/youth-and-education/non_formal_education_programs/activations-for-you/holidays/jerusalem-day/
http://meyda.education.gov.il/files/noar/myjerusalem.pdf


ירושלים לשכבות נוספות  

יחידת –נעמי שמר : מילים ולחן, " ירושלים של זהב"למדו את השיר (  מתאים גם לשכבות אחרות)' לכיתה א

אלפי דורות חלמתי  ", ..."אם אשכחך ירושלים: "כמו כן דונו בפתגמים בנושא ירושלים כגון . הוראה באתר

.."עליך

ירּוָסֵלם:" למדו את היחידה על ' לכיתה ב בנושא עמיות  "ישראלית-תרבות יהודית"באתר "  ֶירּוס הֹוֶלֶכת לִּ

.  בערך המוביל משפחה וקהילה

יחידת הוראה באתר–רבי יהודה הלוי : געגועים וכיסופים לארץ ישראל מילים, "ליבי במזרח"-' לשכבת ה

ָיה" ְרָיה ְיֵפהפִּ על פי לחן , יחיאל עדאקי: לחן, אהרי'זכריה אלצ' ר: מילים, מתימן לירושלים–שיר אהבה , "קִּ

יחידת הוראה באתר–ישראל -תימן

יחידת הוראה באתר-שבחי ארץ ישראל בברכת המזון, "ֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה"

.חברותא, מעלה ומטה, לימוד, כיסופים: דפי לימוד לחטיבות הביניים

https://www.tarbuty.org.il/unit/27
https://www.tarbuty.org.il/unit/192
https://www.tarbuty.org.il/unit/132
https://www.tarbuty.org.il/unit/129
https://www.tarbuty.org.il/unit/57
https://drive.google.com/file/d/1LY2Md4toAgBAA_n_AaVNUyuAyGJD3noe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kAHRAdgz2Pc6UtAr9LkvIJ6GFijhMSS6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ad7FxIkkdQRyJkGZxvTIy6NqDVXvdeos/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pw__kGMlHrkJC_UWPKUiEIv2wsqOpR_1/view?usp=sharing


ְמָעה  ים ְבדִּ ָנה יְִּקֹצרּו–ַהֹזְרעִּ (ה, תהלים קכו" )ְברִּ

חג ' ובכיתה ה' בכיתה ב. 'בכיתה דחג השבועות הוא חג שנלמד באופן נרחב 
.  השבועות נזכר כחלק משלושת הרגלים כחגים חקלאיים

ביטויים של חסד במגילה וגילגולו , דנה בסיפור מגילת רות' תוכנית הלימודים לכיתה ד
.של חג השבועות

:  על שום השבועות שנספרים מחול המועד פסח " שבועות"חג השבועות נקרא בשמו 
ְבָעה ָשֻבֹעת" ְסָפר, שִׁ ָקָמה, ֵמָהֵחל ֶחְרֵמש:  ָלְך-תִׁ ְסֹפרָתֵחל, בַּ ְבָעה ָשֻבעֹות, לִׁ יָת חַּ . שִׁ ג ְוָעשִׁ

ה, ָשֻבעֹות ת ָיְדָך--ֱאֹלֶהיָך' לַּ ת נְִׁדבַּ סַּ ֵתן, מִׁ בחג השבועות ימי (. 'י-'ט, ז"דברים ט" )ֲאֶשר תִׁ
. האבלות מסתיימים ומתחילה חגיגה חקלאית של קציר חיטים

.הבא באתר תרבות יהודית ישראליתכנסו לקישור .  חג השבועות עבר גלגולים רבים
ים" ולמדו את המדרש  יכּורִּ בעת העתיקה בזמן שבית המקדש היה " ?כיצד העלו בִּ

.קיים וכיצד הוא צויין בזמן ההתישבות הציונית ומצויין בימינו 

https://www.tarbuty.org.il/unit/28


:  סיבתםאת מקור הערכים ואת הזכירו ". שכחה"ו" פאה" "לקט"מתנות לעניים , שוחחו על ערכי החסד במגילת רות

ֶדה•  ַכְחתָׂ ֹעֶמר ַבשָׂ ֶדָך ְושָׂ שּוב ְלַקְחתֹו, כי ִתְקֹצר ְקִציְרָך ְבשָׂ נָׂה--לֹא תָׂ ַאְלמָׂ ר ַליָׂתֹום ְולָׂ ֶרְכָך ה:  ִיְהֶיה, ַלגֵּ ְבֹכל , אלוהיָך' ְלַמַען ְיבָׂ

ה יֶָׂדיָך (19' דברים ג). ַמֲעשֵּ

ם ֲאִני ה-ְקִציר ַאְרְצֶכם לֹא-ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת•  ר ַתֲעֹזב ֹאתָׂ ִני ְוַלגֵּ ט ֶלעָׂ ְדָך ְבֻקְצֶרָך ְוֶלֶקט ְקִציְרָך לֹא ְתַלקֵּ יֶכם' ְתַכֶלה ְפַאת שָׂ .  ֱאֹלהֵּ

(22' ויקרא כג)

.  ערבות הדדית אחריות וחסד במגילת רות: כמו כן למדו על הערכים במגילות רות ביחידה

מגילת רוח בקומיקס-מטח ' לכיתה ותנך ,  מצגת ח "מטרות מגילת , 929צפו בסרטונים על מגילת רות 

ים ְועֹונֹות ַהָשָנה אנו מציעים ללמוד את היחידה ' בלכיתות  על ַחג ַהַמּצֹות ְוַחג ַהָשֻבעֹות ְוַחג ַהֻסּכֹות,ְשֹלֶשת ָהְרָגלִּ

.בשיתוף עם החינוך הלשוני 

-הזורעים בדמעה ברינה יקצורו אפשר ללמד את היחידה . לכיתה ה ניתן ללמד על החג בזיקה לעם וארץ ואדמה

.ו"מזמור תהילים קכ

:להלן קשורים לטקסטים ולמערכי שיעור נוספים

.על מתן תורה:ל ללימוד לקראת חג השבועות"בספר האגדה לילדים תוכלו למצוא את אגדת חז1.

סרטון ופעילויות על שמות החגוכן, סרטונים ופעילויות מתוקשבותכנסו לפעילויות באתר בריינפופ שם תמצאו. 2

חומרי למידה והעשרה באתרקישור ל. 3

ה לדרך על שבועות כחג של חסד"צידגיליון . 4

שבועות בפורטל עובדי הוראה. 5

https://www.tarbuty.org.il/unit/138
https://www.youtube.com/watch?v=efbHNsfWzHA
http://storage.cet.ac.il/PresentationBaRibua/Ruth/story_html5.html
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=94672264#2.4053.5.default
https://www.tarbuty.org.il/unit/229
https://www.tarbuty.org.il/unit/133
https://agadastories.org.il/kids/node/347
https://il.brainpop.com/category_9/subcategory_630/subjects_5231/
https://il.brainpop.com/category_9/subcategory_363/subjects_2657/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Tarbutisraelmoreshet/HomreyLemida/chagim_umoadim/chag_hashavuot.htm
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/TarbutIsraelMoreshet/Tzeida_shavuot.pdf
http://pop.education.gov.il/bein_tchumi/maagal_hashana/hagim_yamim_meyuchadim/shavuot/?utm_source=Outlook&utm_medium=Email&utm_campaign=WeeklyNews


הבינייםלחטיבות –חג שבועות
ישראלית -תרבות יהודית'המקצוע יחידה באתר -'חלכיתה * 

של חסד  מגילה 
שבועות חג הקציר  (: "כל ישראל חברים)ח "כיבאתרשיעור * 

"והצדקה
טבע עבריבאתרשיעור מערכי * 
מכון שיטיםבאתרהחג דף * 
י"לבנה מקרן תלאתרליל שבועות תיקון * 

שירי חג  
זמר עברי מוקדם–רצף של שירי שבועות זמרשתרדיו * 
הפיוט והתפילהבאתרלחג פיוטים * 

https://www.tarbuty.org.il/unit/148
http://www.kiah.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99/item/541-%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%92-%D7%94%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%A8-%D7%95%D7%94%D7%A6%D7%93%D7%A7%D7%94
http://www.tevaivri.org.il/Tags-12-%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA
https://www.chagim.org.il/shavuot
https://levana.org.il/תיקון-ליל-שבועות
https://www.zemereshet.co.il/FlashPlayer/player.asp?tag_id=24
http://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/pages/results.aspx#query=any,contains,%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA&indx=11


מחוזות תל אביב ומרכז שמחים להזמינכם
:למפגש מקוון בנושא

אין עמיות בלי אוריינות
31.5.2020פ"תש,בסיון'ח', יום א

לפי שעון ישראל16:45-15:00בין השעות 
יישלח יום לפני האירועZOOM-קישור ל

הקישורהבטיחו את מקומכם באמצעות

ת ֶאת ָהָעם  עַּ ד דַּ ('ט, ב"י, קהלת)ִלמַּ

ר נגה כוכבי"ד
הדרכה ארצית

שרה קוך
אביב-רפרנטית מחוז תל

ציפי שאבי
רפרנטית מחוז מרכז

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScql8tX-v3OOp4eOenteKIHEyln46HHs6m3SILSdkBDYCME9Q/viewform


פתיחה

 מכל מלמדיי השכלתי"פאנל חוצה גבולות"

לימוד בחברותא

איסוף תובנות

שירת התקווה

:בתכנית

קישור להרשמה

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScql8tX-v3OOp4eOenteKIHEyln46HHs6m3SILSdkBDYCME9Q/viewform


למערכת השידורים הלאומית קישור 
-ב

:השיעורים המשודרים בימים הקרובים
10/05ראשון 

14:00-14:45
מעיין  /להתקרב או להתרחק:כיתה ד

שולדר
נגה  /כל ישראל ערבים זה בזה:כיתה ה

כוכבי
נגה כוכבי/פרשה ומדרשה:כיתה ו
13/05רביעי 

14:00-14:45
.פאני ברזילי/קין והבל:וכיתה 
לגבי עדכונים יפורסמו המקצועבאתר

.מומלץ לעקוב-נוספיםשעורים

https://www.tarbuty.org.il/page/50167/0
https://www.tarbuty.org.il/page/50167/0


 ,לכל שוחרי החינוך והלמידה

 לכנס המקוון החמישי של הצטרפו 

-2020" בקיוון הנכון"המזכירות הפדגוגית 

.מקרבים למידה מרחוק

 את בו תמצאו לאתר הכנסמוזמנים 

טופס הרישום התכנית המלאה ואת

.למושבים

 פתרונות  , אתגרים,פרקטיקותבכנס יוצגו

ושפע רעיונות מעוררי השראה ללמידה  

.מרחוק

 והבטיחו את להירשם למושביםהקדימו

.מקומכם 

https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/academya-bareshet/cnasim/right-direction-conference
https://services.education.gov.il/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=https://services.education.gov.il%2fFormServerTemplates%2fEDU.Mazhap.Ichud.online_kenes_2020.xsn
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/academya-bareshet/cnasim/right-direction-conference/
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/academya-bareshet/cnasim/right-direction-conference
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/academya-bareshet/cnasim/right-direction-conference


 הברוכהרבה וחזרה מהירה לשגרה תודה.
מצוות ההדרכה  

'ישראלית-תרבות יהודית'
מחוז מרכז


