משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים
























היסטוריה ממלכתי
היסטוריה בחינוך הדרוזי
ספרות ממלכתי
ספרות בחינוך הערבי
גיאוגרפיה אדם סביבה
חינוך אזרחי וחיים משותפים
לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה
תרבות יהודית ישראלית
תנ"ך ממלכתי
מורשת דרוזית
תורה שבעל פה ומשפט עברי
מחשבת ישראל ממלכתי דתי
ביולוגיה
אנגלית
ערבית לדוברי עברית
עולם הערבים והאסלאם
ערבית (שפה וספרות) במגזר הדרוזי
והצ'רקסי
צרפתית
אמנות חזותית
מוזיקה
מחול
תיאטרון
חינוך גופני
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משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים

היסטוריה ממלכתי
תחום הדעת

שכבת גיל

נושאים מרכזיים בתכנית הלימודים המזמנים
עיסוק בנושא השנתי

קישורים לחומרי הוראה למידה (יחידות הוראה,
מערכי שיעור ,סרטונים ,פעילויות ועוד)

היסטוריה
ממלכתי

ו'

המפגש בין הלניזם והיהדות בימי תלמי ובית סלבקוס:
החברה היהודית ,ההנהגה היהודית וחיי היום יום.






הצעות לחומרי למידה מקוונים ,היסטוריה ,כיתה ו'
מאגר משימות ,היסטוריה ,כיתה ו'
משחקי למידה
מאגר השידורים ,היסטוריה ,כיתה ו'

היסטוריה
ממלכתי

ו'

הגורמים לאובדן העצמאות היהודית :ריב אחים





הצעות לחומרי למידה מקוונים ,היסטוריה ,כיתה ו'
מאגר משימות ,היסטוריה ,כיתה ו'
חומרי לימוד בנושא האימפריה הרומית .חומרים אלה
פותחו עבור תלמידי כיתה י' וניתן "לגזור" מתוכם
עבור ילדים צעירים יותר
משחקי למידה
מאגר השידורים ,היסטוריה ,כיתה ו'

היסטוריה
ממלכתי

ו'

הפיכת יהודה לפרובינציה רומית :היהדות לאחר החורבן -
פועלם של רבן יוחנן בן זכאי ורבן גמליאל ותרומתם
לשיקום החיים היהודים; החיים היהודיים בארץ ישראל
לאחר המרד והקשר בין יהודי ארץ ישראל והתפוצות




הצעות לחומרי למידה מקוונים ,היסטוריה ,כיתה ו'
מאגר משימות ,היסטוריה ,כיתה ו'
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חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים



ז'

הקהילה היהודית באשכנז ומוסדותיה כגורם מרכזי
בשמירת הזהות היהודית בתנאים של גולה
מעמד היהודים בחסות האסלאם :אוטונומיה דתית -
תרבותית  -חברתית בתנאים של גולה  -המרכז היהודי
בבבל

היסטוריה
ממלכתי
היסטוריה
ממלכתי

היסטוריה
ממלכתי

ז'

היהודים בתקופת מסעי הצלב  -תגובת היהודים
והתנהגותם בתקופת מסעי הצלב

היסטוריה
ממלכתי

ז'

יהודי ספרד :היצירה התרבותית היהודית ,ההשפעות
ההדדיות בין היהדות לאסלאם

ז'



אתר המפמ"ר :שיעורים מצולמים ,מצגות ודפי הצעות
למטלות
מאגר ההקלטות ,חיפוש על פי נושא
תיק תוכניות לימודים  -מבחר חומרי הוראה



אתר המפמ"ר :שיעורים מצולמים ,מצגות ודפי הצעות
למטלות
מאגר ההקלטות ,חיפוש על פי נושא
תיק תוכניות לימודים  -מבחר חומרי הוראה



אתר המפמ"ר :שיעורים מצולמים ,מצגות ודפי הצעות
למטלות
מאגר ההקלטות ,חיפוש על פי נושא
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חומרי לימוד בנושא האימפריה הרומית .חומרים אלה
פותחו עבור תלמידי כיתה י' וניתן "לגזור" מתוכם
עבור ילדים צעירים יותר
משחקי למידה
מאגר השידורים ,היסטוריה ,כיתה ו'

חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים

היסטוריה
ממלכתי

ז'

הפזורה היהודית אחרי גירוש ספרד

היסטוריה
ממלכתי

ח'

היהודים בין רפורמה לנאורות :חסידות ,התנגנדים .יהודי
החצר שסייעו לקהילותיהם .השפעת רעיונות הנאורות על
החברה היהודית

היסטוריה
ממלכתי

ח'

היהודים במהפכה הצרפתית  -מתן אמנציפציה



תיק תוכניות לימודים  -מבחר חומרי הוראה



אתר המפמ"ר :שיעורים מצולמים ,מצגות ודפי הצעות
למטלות
מאגר ההקלטות ,חיפוש על פי נושא
תיק תוכניות לימודים  -מבחר חומרי הוראה



אתר המפמ"ר ,למידה בחירום ,שיעורים מצולמים
ומצגות
תיק תוכניות לימודים  -חומרי לימוד להעשרת
ההוראה
מאגר ההקלטות ,חיפוש על פי נושא



אתר המפמ"ר ,למידה בחירום ,שיעורים מצולמים
ומצגות
תיק תוכניות לימודים  -חומרי לימוד להעשרת
ההוראה
מאגר ההקלטות ,חיפוש על פי נושא










חזרה
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משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים
היסטוריה
ממלכתי

ח'

סולידריות יהודית בעולם מודרני  -ערבות הדדית ,הקמת
אירגונים בתפוצות השונות ,פילנטרופיה וייסוד מערכות
חינוך

היסטוריה
ממלכתי
היסטוריה
ממלכתי

ח'

בעיית הזהות של היהודי כפרט במדינה  -בין שותפות
לתלישות
היהודים לאן? הפתרונות השונים לשאלת הקיום היהודי
בגולה :ציונות ,טריטוריאליזם ,השתלבות כמיעוט במזרח
אירופה ,הגירה

היסטוריה
ממלכתי

ט'

יהודי צפון אפריקה נוכח האימפריאליזם הצרפתי

היסטוריה
ממלכתי

ט'

מלחמת העולם ה 1-ההיבט היהודי  -לחימה משני צידי
המתרס ,יהודים במבחן הנאמנות למדינתם ולעמם





ח'



אתר המפמ"ר ,למידה בחירום ,שיעורים מצולמים
ומצגות
תיק תוכניות לימודים  -חומרי לימוד להעשרת
ההוראה
מאגר ההקלטות ,חיפוש על פי נושא



אתר המפמ"ר ,למידה בחירום ,שיעורים מצולמים
ומצגות
אתר המפמ"ר ,מיפוי חומרי למידה על פי נושאים
מאגר ההקלטות ,חיפוש על פי נושא



אתר המפמ"ר ,למידה בחירום ,שיעורים מצולמים
ומצגות
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אתר המפמ"ר ,למידה בחירום ,שיעורים מצולמים
ומצגות
תיק תוכניות לימודים  -חומרי לימוד להעשרת
ההוראה
מאגר ההקלטות ,חיפוש על פי נושא

חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים

היסטוריה
ממלכתי

ט'

הסכמי השלום ,זכויות המיעוטים  -הכרה ביהודים כמיעוט
לאומי

היסטוריה
ממלכתי

ט'

ברית המועצות  -מעורבות היהודים במהפכה ,מעמדם
בברה"מ ויחס המשטר אליהם

היסטוריה
ממלכתי

ט'

גלי העלייה לא"י בין שתי מלחמות העולם ,מוסדות
וארגונים בישוב

היסטוריה
ממלכתי

י'

תקופת הבית השני :גלות בבל ,בנית המקדש ,עליית
עזרא ונחמיה ,החברה היהודית וההלניזם ,המרד,
החורבן והשיקום




אתר המפמ"ר ,מיפוי חומרי למידה על פי נושאים
מאגר ההקלטות ,חיפוש על פי נושא



אתר המפמ"ר ,למידה בחירום ,שיעורים מצולמים
ומצגות
אתר המפמ"ר ,מיפוי חומרי למידה על פי נושאים
מאגר ההקלטות ,חיפוש על פי נושא



אתר המפמ"ר ,למידה בחירום ,שיעורים מצולמים
ומצגות
אתר המפמ"ר ,מיפוי חומרי למידה על פי נושאים
מאגר ההקלטות ,חיפוש על פי נושא



אתר המפמ"ר ,למידה בחירום ,שיעורים מצולמים
ומצגות
אתר המפמ"ר ,מיפוי חומרי למידה על פי נושאים
מאגר ההקלטות ,חיפוש על פי נושא



מאגר הסרטים של מכון מגלים
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חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים
י'

ערים וקהילות יהודיות בימי הביניים :בגדד



תיק תוכניות לימודים לעובדי הוראה  -ערים וקהילות

י'

ערים וקהילות יהודיות בימי הביניים :פראג



תיק תוכניות לימודים לעובדי הוראה  -ערים וקהילות

י'

התנועה הציונית  -גורמים להתעוררותה ,פעילותה,
תוכנית באזל והרצל





הלאומיות בישראל ובעמים ,למידה בחירום קורונה
תיק תוכניות לימודים ,לאומיות וציונות
לאומיות  -תוכנית יהלום

היסטוריה
ממלכתי

י'

ראשית ההתיישבות היהודית בא"י





הלאומיות בישראל ובעמים ,למידה בחירום ,קורונה
לאומיות  -תוכנית יהלום
תיק תוכניות לימודים ,לאומיות וציונות

היסטוריה
ממלכתי

יא'

חיי יום יום בגטאות  -עזרה הדדית




טוטליטריות ושואה
תיק תוכניות לימודים ,חומרי הוראה ,טוטליטריות
ושואה

היסטוריה
ממלכתי
היסטוריה
ממלכתי

יא'

לחימה יהודית בתקופת השואה :מרד בגטו ,פרטיזנים,
לוחמים יהודים בצבאות בעלות הברית,
יחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש באירופה ליהודים:
יהודים מצילים יהודים



מוזיאון הלוחם היהודי




יהודים מצילים יהודים ,אתר קק"ל לצעירים
אתר 'בשבילי הזיכרון'

היסטוריה
ממלכתי
היסטוריה
ממלכתי
היסטוריה
ממלכתי

יא'
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חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים
היסטוריה
ממלכתי
היסטוריה
ממלכתי



אתר הסוכנות היהודית





מערך שיעור של יד ושם
מערך שיעור של עמותת מורשת הבריחה
סרט מארכיון שפילברג
בונים מדינה ,אתר המפמ"ר ,למידה בחירום ,קורונה
תוכנית יהלום  -בונים מדינה

יא'

פעולות עזרה וניסיונות הצלה מצד הישוב היהודי בא"י
למען יהודי אירופה
העם היהודי לאחר השואה

היסטוריה
ממלכתי

יא'

המאבק להקמת המדינה




היסטוריה
ממלכתי

יא'

מלחמת העצמאות




בונים מדינה ,אתר המפמ"ר ,למידה בחירום ,קורונה
תוכנית יהלום  -בונים מדינה

היסטוריה
ממלכתי

יא'

העליות הגדולות בשנות החמישים והשישים




בונים מדינה ,אתר המפמ"ר ,למידה בחירום ,קורונה
הספרייה הלאומית  -פרויקט חינוך  -העלויות הגדולות

היסטוריה
ממלכתי

יא'

מלחמת ששת הימים




בונים מדינה ,אתר המפמ"ר ,למידה בחירום ,קורונה
הספרייה הלאומית  -פרויקט חינוך  -מלחמת ששת
הימים

היסטוריה
ממלכתי

יא'

מלחמת יום הכיפורים



בונים מדינה ,אתר המפמ"ר ,למידה בחירום ,קורונה

יא'
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חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים

המעבר מתפיסת כור ההיתוך לגישת הרב תרבותיות

היסטוריה
ממלכתי

יא'

תחום הדעת

שכבת גיל

נושאים מרכזיים בתכנית הלימודים המזמנים
עיסוק בנושא השנתי



הספרייה הלאומית  -פרויקט חינוך ,השלכות מלחמת
יום הכיפורים



בונים מדינה ,אתר המפמ"ר ,למידה בחירום ,קורונה

היסטוריה בחינוך הדרוזי
קישורים לחומרי הוראה למידה (יחידות הוראה,
מערכי שיעור ,סרטונים ,פעילויות ועוד)

היסטוריה בחינוך
הדרוזי

ו'

העמים השמיים-תרומתם של העמים השמיים לאנושות




תיק תכניות לימודים-עובדי הוראה
אתר מפמ"ר היסטוריה בחינוך הדרוזי

היסטוריה בחינוך
הדרוזי

ו'

היוונים והתרבות ההלניסטית-ההלניזם והמיזוג בין מזרח
ולמערב.




תיק תכניות לימודים-עובדי הוראה
אתר מפמ"ר היסטוריה בחינוך הדרוזי

היסטוריה בחינוך
הדרוזי

ו'

האימפריה הרומית -השפעת התרבות הרומית על
המזרח




תיק תכניות לימודים-עובדי הוראה
אתר מפמ"ר היסטוריה בחינוך הדרוזי

היסטוריה בחינוך
הדרוזי

ו'

הדרוזים-תרומת הידענים לצמיחת הדת החדשה




חומר לימוד -הדרוזים
אתר מפמ"ר היסטוריה בחינוך הדרוזי
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חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים

היסטוריה בחינוך
הדרוזי
היסטוריה בחינוך
הדרוזי
היסטוריה בחינוך
הדרוזי
היסטוריה בחינוך
הדרוזי
היסטוריה בחינוך
הדרוזי



הדרוזים במדינת ישראל -המועצה הדתית



אתר מפמ"ר היסטוריה בחינוך הדרוזי
אתר מפמ"ר היסטוריה בחינוך הדרוזי

ז'

ימי הביניים456-1600
מרכזיותה של הדת הנוצרית בעיצוב התרבות המערבית
מעמדם של היהודים בתקופת האסלאם והנצרות בספרד



ז'

עליית האסלאם ותרומתו לחברה



אתר מפמ"ר היסטוריה בחינוך הדרוזי

ז'
ח'

המדינה הפאטמית ,אלחאכם באמר אללה ותרומתו
לפיתוח החברה במצריים
המהפכה הצרפתית-הנאורות



אתר מפמ"ר היסטוריה בחינוך הדרוזי




מאגר הקלטות ,חיפוש על פי נושא
יחידת הוראה מתוקשבת

היסטוריה בחינוך
הדרוזי

ח'

המהפכה התעשייתית ותרומתה לחברה בכלל




מאגר הקלטות
מערך שיעור

היסטוריה בחינוך
הדרוזי
היסטוריה בחינוך
הדרוזי

ח'

האנטישמיות באירופה והשפעתה על הקהילה היהודית



מאגר הקלטות

ט'

מלחמת העולם הראשונה



מאגר הקלטות ,חיפוש על פי נושא

ז'

עמוד  10מתוך 66

חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים

היסטוריה בחינוך
הדרוזי
היסטוריה בחינוך
הדרוזי
היסטוריה בחינוך
הדרוזי
היסטוריה בחינוך
הדרוזי
היסטוריה בחינוך
הדרוזי
היסטוריה בחינוך
הדרוזי
היסטוריה בחינוך
הדרוזי

היסטוריה בחינוך
הדרוזי



יחידת הוראה מתוקשבת

ט'

מלחמת העולם השנייה



מאגר הקלטות ,חיפוש על פי נושא

ט'

השואה



מאגר הקלטות ,חיפוש על פי נושא

י'

אישיים בסביבת הנביא מוחמד ע' ותרומתם להפצת
עקרונות הדת
המדינה הפאטמית ותרומתה לייסוד עקרונות דת חדשה
ופיתוח החברה המצרית
התקופה של פח'ר אלדין אלמעני השני ומדיניות
הסובלנות לבני עדות אחרות
מלחמת העולם הראשונה והשפעת תוצאותיה על החברה
בכלל
מלחמת העולם השנייה -השואה



מאגר הקלטות ,חיפוש על פי נושא



מאגר הקלטות ,חיפוש על פי נושא



מאגר הקלטות ,חיפוש על פי נושא



מאגר הקלטות ,חיפוש על פי נושא





מאגר הקלטות ,חיפוש על פי נושא
מאגר סרטונים
מערכי שיעורים



מערכי שיעורים

י'
י'
י"א
י"א

י"א

הדרוזים בישראל -שותפות גורל

עמוד  11מתוך 66

חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים
י"ב

המהפכה הצרפתית



מאגר הקלטות ,חיפוש על פי נושא

י"ב

המהפכה התעשייתית



מאגר הקלטות ,חיפוש על פי נושא

תחום הדעת

שכבת גיל

נושאים מרכזיים בתכנית הלימודים המזמנים
עיסוק בנושא השנתי

ספרות ממלכתי

ז'

עיניים נוצצות/אתגר קרת

ספרות ממלכתי

ז'

התסריט הראשון של סבק/בנימין טנא

היסטוריה בחינוך
הדרוזי
היסטוריה בחינוך
הדרוזי

ספרות ממלכתי
קישורים לחומרי הוראה למידה (יחידות הוראה,
מערכי שיעור ,סרטונים ,פעילויות ועוד)



סרטון של הסיפור בעריכת "סטודנטיות הפקות"
מצגת מתוך מערכת השידורים הלאומית

ספרות ממלכתי

ח'

מן המיתולוגיה "אקו ונרקיס"



יחידות מתוקשבות -פורטל פדגוגי חינוכי

ספרות ממלכתי

ט'

בלה בליסמה  /הדג נחש



שיעור משודר  +מצגת

ספרות ממלכתי

ט'

בתוך נייר עיתון  /טיפקס



שיעור משודר  +מצגת
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חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים
ספרות ממלכתי

ט'

קו העוני/רוני סומק




שיעור משודר  +מצגת
יחידות מתוקשבות -פורטל פדגוגי חינוכי

ספרות ממלכתי

ט'

תרנגול כפרות /אלי עמיר



מט"ח  -תרנגול כפרות

ספרות ממלכתי

ט'

בעל זבוב/ויליאם גולדינג



בעל זבוב מאת גולדינג

ספרות ממלכתי

י'

כינורו של רוטשילד /אנטון צ'כוב




שיעור משודר +מצגת חלק א'
שיעור משודר +מצגת חלק ב'

ספרות ממלכתי

י'

שיר פטריוטי /רוני סומק



אלוני יצחק  -ד"ר יובל פז מדריך ארצי

ספרות ממלכתי

י'

האדונית והרוכל /ש"י עגנון



שיעור משודר  +מצגת

ספרות ממלכתי

י'

אבא /עמוס עוז



פורטל פדגוגי חינוכי -ספרות

ספרות ממלכתי

יא'

חלום בדמי כבוד /גרמאו מנגיסטו



פורטל פדגוגי חינוכי -ספרות

ספרות ממלכתי

יא'

חיזו בטטה /סמי ברדוגו



פורטל פדגוגי חינוכי  -ספרות

עמוד  13מתוך 66

חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים
ספרות ממלכתי

יא'

ירושה /חיים גורי



פורטל פדגוגי חינוכי  -מאמר

ספרות ממלכתי

יא'

כל שושנה /זלדה



פורטל פדגוגי חינוכי  -מאמר

ספרות ממלכתי

יא'

חצוצרה בואדי /סמי מיכאל



שיעור משודר  +מצגת

ספרות ממלכתי

יב'

אומרים ישנה ארץ /שאול טשרניחובסקי



פורטל פדגוגי חינוכי  -ספרות

ספרות ממלכתי

יב'

ביקור הגברת הזקנה /פרידריך דירנמט



פורטל פדגוגי חינוכי  -ספרות
קישור להצגה

ספרות ממלכתי

יב'

הדבר /אלבר קאמי



אלוני יצחק  -ד"ר יובל פז מדריך ארצי

ספרות ממלכתי

יב'

 /1984ג'ורג' אורוול



אלוני יצחק  -ד"ר יובל פז מדריך ארצי

ספרות ממלכתי

יב'

כל החיים לפניו /אמיל אז'אר



שיעור משודר +מצגת

ספרות ממלכתי

יב'

הר אדוני  /ארי דה לוקה



אלוני יצחק  -ד"ר יובל פז מדריך ארצי

חזרה
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משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים
ספרות ממלכתי

יב'

אל תיגע בזמיר /לי הרפר



פורטל פדגוגי חינוכי -ספרות
קישור לסרט

ספרות ממלכתי

יב'

על השחיטה /ח.נ .ביאליק



שיעור משודר  +מצגת

תחום הדעת

שכבת גיל

נושאים מרכזיים בתכנית הלימודים המזמנים
עיסוק בנושא השנתי

ספרות בחינוך הערבי
קישורים לחומרי הוראה למידה (יחידות הוראה,
מערכי שיעור ,סרטונים ,פעילויות ועוד)

ספרות בחינוך
הערבי

כיתה ז'

סיפור קצר ,שירה ,אוטוביוגרפיה,




קישור :מערכת שידורים כיתה ז'
קישור :מצגות קישור חומרי הוראה תיק תכניות
לימודים

ספרות בחינוך
הערבי

כיתה ח'

סיפור קצר ,שירה ,אוטוביוגרפיה,



קישור :מערכת שידורים  ,קישור :מצגות  ,קישור :אתר
מפמ"ר ,קישור ליחידות הוראה

ספרות בחינוך
הערבי

כיתה ט'

סיפור קצר ,שירה ,אוטוביוגרפיה,



קישור :מערכת שידורים  -כיתה ט' ,קישור :אתר
מפמ"ר ,קישור תיק תכניות לימודים

ספרות בחינוך
הערבי

כיתה י'  -י"ב



ّ
البث ,معروضة  -المنطار
منظومة

كليني له ّم – النابغة الذبياني

עמוד  15מתוך 66

חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים
ספרות בחינוך
הערבי

כיתה י'  -י"ב

ספרות בחינוך
הערבי

כיתה י'  -י"ב

ספרות בחינוך
הערבי

כיתה י'  -י"ב

ספרות בחינוך
הערבי

כיתה י'  -י"ב

ספרות בחינוך
הערבי

כיתה י'  -י"ב

ספרות בחינוך
הערבי

כיתה י'  -י"ב

َ
ط ِربْتُ  -الكميت
بم التعلّل  -المتنبّي
َ
ي
ي الدمع – أبو فراس الحمدان ّ
أراك عص ّ
ال تعذليه – ابن زريق

وصيّته لبني ِه – زهير بن الجناب

خطبة البتراء – زياد بن أبيه

עמוד  16מתוך 66



منظومة البث ،معروضة  -مادّة مساعدة –المنطار ،مادّة مساعدة
ي (البسّام) ،وحدة تعليميّة
תיק תכנית לימודים ،رابط خارج ّ



منظومة البث (قريبًا) ،معروضة  –-مادّة مساعدة – תיק
ي (البسّام)
תכניות לימודים  ،رابط خارج ّ



منظومة البث ،معروضة – المنطار ،مادّة مساعدة – תיק
תכנית לימודים



ّ
ّ
البث ، 2معروضة  1معروضة ، 2
البث  1منظومة
منظومة
معروضة  3זום – المنطار ،مادّة مساعدة  -תיק תכ"ל ،رابط
ي (البسّام)
خارج ّ



منظومة البث (يعرض قريبًا) ،معروضة – المنطار ،مادّة
مساعدة –תיק תכניות לימודים



ّ
البث  ،معروضة – المنطار ،مادّة مساعدة  -תיק
منظومة
תכנית לימודים

חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים
ספרות בחינוך
הערבי

כיתה י'  -י"ב

ספרות בחינוך
הערבי

כיתה י'  -י"ב

ספרות בחינוך
הערבי

כיתה י'  -י"ב

ספרות בחינוך
הערבי

כיתה י'  -י"ב

ספרות בחינוך
הערבי

כיתה י'  -י"ב

ספרות בחינוך
הערבי

כיתה י'  -י"ב



منظومة البث  1منظومة البث ، 2معروضة  ، 1معروضة ، 2
معروضة  3זום – المنطار 2 ،مادة مساعدة  -תיק תכניות
לימודים  ،رابط خارجي (البسام)



منظومة البث (يعرض قريبًا) ،معروضة – المنطار ،مادة
مساعدة – תיק תכניות לימודים



منظومة البث  ،معروضة – المنطار ،مادة مساعدة  -תיק תכנית
לימודים



منظومة البث ،معروضة – المنطار ،مادة مساعدة – תיק תכנית
לימודים ،رابط خارجي (البسام)



منظومة البث ،معروضة – المنطار ،مادة مساعدة – תיק תכנית
לימודים ،رابط خارجي (البسام)



منظومة البث ،معروضة  -المنطار  -وحدة تعليمية  ،رابط خارجي

ال تعذليه – ابن زريق

وصيّته لبني ِه – زهير بن الجناب
خطبة البتراء – زياد بن أبيه

يا تونس الخضراء – نزار قبّاني

لمصر أم لربوع الشام – حافظ إبراهيم

ونحن نحبّ الحياة – محمود درويش

(البسام)

חזרה
עמוד  17מתוך 66

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים
ספרות בחינוך
הערבי

כיתה י'  -י"ב

نيران المجوس – توفيق زياد



منظومة البث  ،معروضة – المنطار ،مادة مساعدة  -תיק
תכנית לימודים

ספרות בחינוך
הערבי

כיתה י'  -י"ב

أيُّها القادم – فهد أبو خضرة



منظومة البث ،معروضة – المنطار ،مادة مساعدة – תיק
תכנית לימודים ،رابط خارجي (البسام)

ספרות בחינוך
הערבי

כיתה י'  -י"ב

ليلى والذئب – إميلي نصر هللا



منظومة البث ،معروضة – المنطار ،مادة مساعدة – תיק
תכנית לימודים ،رابط خارجي (البسام)

ספרות בחינוך
הערבי

כיתה י'  -י"ב

التمرين األول – يوسف إدريس



منظومة البث ،معروضة  -المنطار  -وحدة تعليمية  ،رابط
خارجي (البسام)

ספרות בחינוך
הערבי

כיתה י'  -י"ב

أخي رفيق – سعيد حورانية



منظومة البث ،منظومة البث معروضة – المنطار ،مادة
مساعدة – תיק תכנית לימודים

ספרות בחינוך
הערבי

כיתה י'  -י"ב

النخلة المائلة – محمد علي طه



منظومة البث ،معروضة المنطار ،مادة مساعدة – المنطار ،مادة
مساعدة  -المنطار مادة مساعدة – תיק תכנית לימודים

חזרה
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משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים
ספרות בחינוך
הערבי

כיתה י'  -י"ב

نهاية رجل شجاع – حنا مينا



منظومة البث  / 1منظومة البث  2معروضة المنطار /مادة
مساعدة  -المنطار  /مادة مساعدة – תיק תכ"ל  /رابط خارجي
(البسام)

ספרות בחינוך
הערבי

כיתה י'  -י"ב

الزير سالم – ألفريد فرج



منظومة البث  ،معروضة  -المنطار ،مادة مساعدة – תיק
תכנית לימודים

תחום הדעת

שכבת גיל

נושאים מרכזיים בתכנית הלימודים המזמנים
עיסוק בנושא השנתי

גאוגרפיה אדם
וסביבה

י'-י"ב

מיקומה של ארץ ישראל במרחב — ייחוד נופי ואקלימי
והשפעתו על האדם

גיאוגרפיה אדם  -סביבה

●

התמודדות האדם עם תנאים פיזיים

●

ההשלכות של מגוון נופי בשטח קטן יחסי על
ההתיישבות והמשאבים

קישורים לחומרי הוראה למידה (יחידות הוראה,
מערכי שיעור ,סרטונים ,פעילויות ועוד)


פעילויות אינטראקטיביות ,סרטונים ומשימות לתלמידים
בדפי הנושאים:
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שיעורים מצולמים לבגרות (מאגר ההקלטות
בגאוגרפיה אדם וסביבה)

אקלים
תופעות אקלים קיצון בישראל
מבנה הנוף בישראל
מערכות הנוף בישראל

חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים
גאוגרפיה אדם
וסביבה

י'-י"ב

התוויית גבולות מדינת ישראל — גורמים ותהליכים

גאוגרפיה אדם
וסביבה

י'-י"ב

תמורות באוכלוסיית ישראל ,בתפרוסת האוכלוסייה
ובמפת ההתיישבות



שיעורים מצולמים לבגרות (מאגר ההקלטות
בגאוגרפיה אדם וסביבה)

פעילויות אינטראקטיביות ,סרטונים ומשימות לתלמידים
בדפי הנושאים:

●

הרכב האוכלוסייה  -פסיפס אנושי

●

ערים מעורבות

●

ירושלים בירת ישראל

●

מגמות בהתפתחות העיר הערבית והדרוזית בתחילת
שנות ה2000-

●

גלעין מול שוליים (ליבה מול פריפריה)  -אי־שוויון
מרחבי ,דמוגרפי וכלכלי



גבולות ישראל



שיעורים מצולמים לבגרות (מאגר ההקלטות
בגאוגרפיה אדם וסביבה)

פעילויות אינטראקטיביות ,סרטונים ומשימות לתלמידים
בדפי הנושאים:
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אוכלוסיית ישראל
עליות שנות ה 50-וה90-
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה'-אוכלוסיית ישראל'
מטרופולינים בישראל
ירושלים בירת ישראל
גלעין ושוליים – מרכז ופריפריה

חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים
גאוגרפיה אדם
וסביבה

י'-י"ב

גאוגרפיה אדם
וסביבה

י'-י"ב

גאוגרפיה אדם
וסביבה

י'-י"ב



תמורות בכלכלת ישראל
●

חתך התעסוקה בישראל

●

ממעורבות ציבורית ליזמות פרטית

●

השתלבות המשק הישראלי בכלכלה הגלובלית

משאבים ותשתיות  -היצע מוגבל וביקוש גדל
●

תכנון וניהול מערך התחבורה  -הלימה לצרכים
משתנים

שיעורים מצולמים לבגרות (מאגר ההקלטות
בגאוגרפיה אדם וסביבה)

פעילויות אינטראקטיביות ,סרטונים ומשימות לתלמידים
בדפי הנושאים:


כלכלת ישראל



שיעורים מצולמים לבגרות (מאגר ההקלטות
בגאוגרפיה אדם וסביבה)

פעילויות אינטראקטיביות ,סרטונים ומשימות לתלמידים
בדפי הנושאים:

איכות סביבה ופיתוח בר קיימא בישראל
●

זיהום אויר ופגיעה בסובב הטבעי

●

הגורמים לפגיעה בסביבה

●

פיתוח בר-קיימא  -מחזון למציאות



תחבורה בישראל



שיעורים מצולמים לבגרות (מאגר ההקלטות
בגאוגרפיה אדם וסביבה)

פעילויות אינטראקטיביות ,סרטונים ומשימות לתלמידים
בדפי הנושאים:
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סביבה וקיימות בישראל

חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים

גאוגרפיה אדם
וסביבה

י'-י"ב

גאוגרפיה אדם
וסביבה

י'-י"ב

גבולות ותחומים במזרח התיכון



אתר המשרד להגנת הסביבה



שיעורים מצולמים לבגרות (מאגר ההקלטות
בגאוגרפיה אדם וסביבה)

●

תיחום החבל

●

מאפיינים תרבותיים עיקריים :דת האסלאם ,הלאום,
השפה הערבית

פעילויות אינטראקטיביות ,סרטונים ומשימות לתלמידים
בדפי הנושאים:

●

מיקומו הגיאואסטרטגי של החבל



גבולות ותחומים במזרח התיכון



שיעורים מצולמים לבגרות (מאגר ההקלטות
בגאוגרפיה אדם וסביבה)

קשרי גומלין טבע-אדם כגורם בעיצוב המרחב במזרח
התיכון
●

משאבי מים משותפים  -הסדרים לעומת סכסוכים

פעילויות אינטראקטיביות ,סרטונים ומשימות לתלמידים
בדפי הנושאים:
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קשרי גומלין טבע אדם

חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים
גאוגרפיה אדם
וסביבה

י'-י"ב

אוכלוסייה ויישובים במזרח התיכון — מאפיינים ותמורות

גאוגרפיה אדם
וסביבה

י'-י"ב

הכלכלה במזרח התיכון  -בין עולם מתפתח לעולם
מפותח

גאוגרפיה אדם
וסביבה

י'-י"ב

גאוגרפיה אדם
וסביבה

י'-י"ב



שיעורים מצולמים לבגרות (מאגר ההקלטות
בגאוגרפיה אדם וסביבה)

פעילויות אינטראקטיביות ,סרטונים ומשימות לתלמידים
בדפי הנושאים:

●



שיעורים מצולמים לבגרות (מאגר ההקלטות
בגאוגרפיה אדם וסביבה)



שיעורים מצולמים לבגרות (מאגר ההקלטות
בגאוגרפיה אדם וסביבה)



שיעורים מצולמים לבגרות (מאגר ההקלטות
בגאוגרפיה אדם וסביבה)

אי-שוויון מרחבי-כלכלי בין המדינות ובתוכן

תהליכים גיאופוליטיים במזרח התיכון — עימותים,
הסכמים ושיתוף פעולה
●



התיישבות ואוכלוסייה במזרח התיכון

סכסוכים ושיתוף פעולה בין מדינות המזה״ת

נתי"ב  -אוכלוסיות במרחב העולמי

פעילויות אינטראקטיביות ,סרטונים ומשימות לתלמידים
בדפי הנושאים:
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אוכלוסייה במרחב העולמי

חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים

גאוגרפיה אדם
וסביבה

י'-י"ב

נתי"ב  -מרחב הפעילות הכלכלית

גאוגרפיה אדם
וסביבה

י'-י"ב

נתי"ב  -פיתוח בר-קיימא בהיבט מקומי וגלובלי



גלעין ושוליים – מרכז ופריפריה



שיעורים מצולמים לבגרות (מאגר ההקלטות
בגאוגרפיה אדם וסביבה)

פעילויות אינטראקטיביות ,סרטונים ומשימות לתלמידים
בדפי הנושאים:



מדדי פיתוח
גלובליזציה



שיעורים מצולמים לבגרות (מאגר ההקלטות
בגאוגרפיה אדם וסביבה)

פעילויות אינטראקטיביות ,סרטונים ומשימות לתלמידים
בדפי הנושאים:



פיתוח בר קיימה
התחממות כדור הארץ

חזרה
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משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים
גאוגרפיה אדם
וסביבה

י'-י"ב

גאוגרפיה אדם
וסביבה

י'-י"ב

גאוגרפיה אדם
וסביבה

י'-י"ב

פיתוח ותכנון מרחבי  -גורמים לשונות בתהליכי הפיתוח
●

דילמות ערכיות בתהליך הגלובליזציה



שיעורים מצולמים לבגרות (מאגר ההקלטות
בגאוגרפיה אדם וסביבה)

פעילויות אינטראקטיביות ,סרטונים ומשימות לתלמידים
בדפי הנושאים:

פיתוח ותכנון מרחבי  -העיר במרחב העולמי
●

מרכיבי המרחב החברתי בעיר -היבדלות מרחבית
וצדק מרחבי-סביבתי




מדדי פיתוח
גלובליזציה



שיעורים מצולמים לבגרות (מאגר ההקלטות
בגאוגרפיה אדם וסביבה)

פעילויות אינטראקטיביות ,סרטונים ומשימות לתלמידים
בדפי הנושאים:

כדור הארץ והסביבה  -משאבי טבע ,אוצרות טבע וניצולם
●

התמודדות האדם עם מחסור במים



ערים ועיור



שיעורים מצולמים לבגרות (מאגר ההקלטות
בגאוגרפיה אדם וסביבה)

פעילויות אינטראקטיביות ,סרטונים ומשימות לתלמידים
בדפי הנושאים:
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חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים


מערכת המים

כדור הארץ והסביבה  -תכנון ופיתוח במרחב העולמי



שיעורים מצולמים לבגרות (מאגר ההקלטות
בגאוגרפיה אדם וסביבה)



שיעורים מצולמים לבגרות (מאגר ההקלטות
בגאוגרפיה אדם וסביבה)

גאוגרפיה אדם
וסביבה

י'-י"ב

גאוגרפיה אדם
וסביבה

י'-י"ב

האדם במרחב החברתי תרבותי -אוכלוסייה בשינוי
תהליכים דמוגרפיים

גאוגרפיה אדם
וסביבה

י'-י"ב

האדם במרחב החברתי תרבותי -גאוגרפיה של נחשלות
ומצוקה

●

אמצעי תקשורת כמגשרים על מרחקים

פעילויות אינטראקטיביות ,סרטונים ומשימות לתלמידים
בדפי הנושאים:



אוכלוסייה במרחב העולמי
הגירה



שיעורים מצולמים לבגרות (מאגר ההקלטות
בגאוגרפיה אדם וסביבה)

פעילויות אינטראקטיביות ,סרטונים ומשימות לתלמידים
בדפי הנושאים:
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מדדי פיתוח

חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים

גאוגרפיה אדם
וסביבה

י'-י"ב

האדם במרחב החברתי תרבותי  -האדם והחברה במרחב
הכפרי ובמרחב העירוני



מניעת אובדן מזון



שיעורים מצולמים לבגרות (מאגר ההקלטות
בגאוגרפיה אדם וסביבה)

פעילויות אינטראקטיביות ,סרטונים ומשימות לתלמידים
בדפי הנושאים:


ערים ועיור

גאוגרפיה אדם
וסביבה

י'-י"ב

האדם במרחב החברתי תרבותי  -אדם ומקום
גבולות ותחומים



שיעורים מצולמים לבגרות (מאגר ההקלטות
בגאוגרפיה אדם וסביבה)

גאוגרפיה אדם
וסביבה

י'-י"ב

האדם במרחב החברתי תרבותי  -תרבות מעצבת מרחב
בעידן הגלובלי



שיעורים מצולמים לבגרות (מאגר ההקלטות
בגאוגרפיה אדם וסביבה)

פעילויות אינטראקטיביות ,סרטונים ומשימות לתלמידים
בדפי הנושאים:
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גלובליזציה

חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים

חינוך אזרחי וחיים משותפים
תחום הדעת

שכבת גיל

נושאים מרכזיים בתכנית הלימודים המזמנים
עיסוק בנושא השנתי

חינוך אזרחי
וחיים משותפים

יסודי -חט"ע

יום רבין
29.10

חינוך אזרחי
וחיים משותפים

יסודי -חט"ע

יום הסובלנות
16.11

קישורים לחומרי הוראה למידה (יחידות הוראה,
מערכי שיעור ,סרטונים ,פעילויות ועוד)
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/mol



edet_hevra_ezrahut/yesodi/noseem_nilmadim
/itzhak_rabin/
חומרי למידה ומערכים

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_P



edagogit/Mate/2019/ActivitiesSovlanut2018.p
df
חומרי למידה ומערכים

חזרה
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משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים
חינוך אזרחי
וחיים משותפים

יסודי -חט"ע

כנס יום המאבק בגזענות מקוון ,בכנס יועברו סדנאות
ע"י מפמר"ים מתחומי הדעת השונים 17.3

חינוך אזרחי
וחיים משותפים

יסודי -חט"ע

מיזם הלימוד המשותף בשרון ובמשולש סביב תחומי דעת לימוד משותף בין בתי ספר יהודים וערבים סביב תחומי דעת

חינוך אזרחי
וחיים משותפים

על יסודי

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_P



edagogit/Mate/2019/YomGizanout2019.pdf
קישור לחומרי למידה ומערכים

מרכז אקורד  -המערכים נוגעים בסוגיות אקטואליות העולות
בימים אלו ומאפשרים מבט חדשני מתחום היחסים בין קבוצות
מעולם הפסיכולוגיה החברתית,במטרה לקדם יחסים שוויוניים,
סובלניים ומכבדים בין הקבוצות החברתיות והאתניות בחברה
הישראלית.

חיים בשותפות
מרכז אקורד

קישור למערכים בעברית:
https://achord.huji.ac.il/education-materials



קישורים למערכים בערבית:

חזרה
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משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים

חינוך אזרחי
וחיים משותפים

על יסודי
חט"ב
חט"ע

ערכים דמוקרטים בעת משבר קרונה

חינוך אזרחי
וחיים משותפים

יסודי

ערכי מפתח הלב והחינוך האזרחי באמנות החזותית

חינוך אזרחי
וחיים משותפים

על יסודי
חט"ב
חט"ע

מדינה יהודית ודמוקרטית :דילמות אזרחיות בפסיפס
הישראלי

https://achord.huji.ac.il/education-materials-ar



https://edu.gov.il/mazhap/civicedu/study-



meterials/Pages/CoronaTime.aspx
מערכי שעור לחט"ב חט"ע -ערכים דמוקרטים בעת משבר
קרונה
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hevr



a/omanut.pdf
_https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut



Pedagogit/Mate/dilemottavla2020.pdf
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חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים

לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה
תחום הדעת

שכבת גיל

נושאים מרכזיים בתכנית הלימודים המזמנים
עיסוק בנושא השנתי

לימודי ארץ
ישראל
וארכיאולוגיה

קדושתה של ירושלים ושל א"י לשלוש הדתות – יהדות,
נצרות ואסלאם

לימודי ארץ
ישראל
וארכיאולוגיה

המבנה העדתי של היישוב היהודי הישן בירושלים ובא"י
במאה ה - 19-הכרות עם העדות העיקריות שהרכיבו את
האוכלוסייה היהודית :ספרדים ,אשכנזים ,תימנים,
מוגרבים ,בוכרים וג'ורג'ים

לימודי ארץ
ישראל
וארכיאולוגיה

ירושלים לאורך הדורות וביטוייהן במבנים הדתיים בעיר –
הכרות עם בתי כנסת ,כנסיות ומסגדים; ההיסטוריה
והאדריכלות של המבנים הבאים :בית כנסת "החורבה",
בית כנסת הרמב"ן ,בית כנסת ניסן ב"ק ,כנסיית הקבר,
דורמיציון ,אולם הסעודה האחרונה ,כיפת הסלע ,מסגד
אל-אקצא; הממצאים הארכאולוגיים והשחזור של בית
המקדש השני וכנסיית הניאה.

קישורים לחומרי הוראה למידה (יחידות הוראה,
מערכי שיעור ,סרטונים ,פעילויות ועוד)


והארץ הייתה תוהו ובוהו פרק  ,13כאן  ,11תאגיד
רשות השידור הישראלי
והארץ הייתה תוהו ובוהו -תכנית רדיו ,רשת ב'
חדשות התנ"ך :ירושלים הבירה ,כאן חינוכית



והארץ הייתה תוהו ובוהו פרק  15ה כאן  ,11תאגיד
רשות השידור הישראלי
חדשות מהעבר :מונטיפיורי ,היישוב הישן והיציאה
מהחומות ,כאן חינוכית



והארץ הייתה תוהו ובוהו ,כאן  ,11תאגיד רשות
השידור הישראלי, :פרקים :פרק  ,5פרק 6, ,פרק ,, 7
פרק  8פרק , 11פרק 15
ירושלים והדתות  -הקטלוג החינוכי
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חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים
לימודי ארץ
ישראל
וארכיאולוגיה

התרומה של גח"ל ומח"ל למאבק על הקמת המדינה
במלחמת העצמאות ובקרבות בדרך לירושלים בפרט.
חלקם של אנשי היישוב הישן במאבק על ירושלים
במלחמת העצמאות ובסוף תקופת המנדט







הקרב על הקסטל רשות הטבע והגנים
חדשות מהעבר ,יצחק שדה ,כאן חינוכית
חדשות מהעבר ,בן גוריון ,כאן חינוכית
חדשות מהעבר ,יגאל אלון ,כאן חינוכית
חדשות מהעבר ,יצחק רבין ,כאן חינוכית

לימודי ארץ
ישראל
וארכיאולוגיה

העליות היהודיות לארץ ולירושלים לפני הקמת המדינה
ולאחריה תרומתם לפיתוח הארץ והיישוב היהודי בה.



חדשות מהעבר ,רוטשילד העלייה הראשונה והמושבות
הראשונות ,כאן חינוכית
חדשות מהעבר ,עולים בים באוויר וביבשה -כאן
חינוכית
חדשות מהעבר ,עולים בים ,באוויר וביבשה ,כאן
חינוכית

לימודי ארץ
ישראל
וארכיאולוגיה

דתות ועדות לא יהודיות בא"י :דרוזים ,צ'רקסים ,בהאים –
מנהגים ,מבני דת ותרומתם לחברה הישראלית ולפיתוח
הארץ




הדרוזים בישראל -משרד החינוך
הצ'רקסים בישראל  -משרד החינוך
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חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים

תרבות יהודית ישראלית
תחום הדעת

שכבת גיל

נושאים מרכזיים בתכנית הלימודים המזמנים
עיסוק בנושא השנתי

תרבות יהודית
ישראלית
תרבות יהודית
ישראלית
תרבות יהודית
ישראלית
תרבות יהודית
ישראלית
תרבות יהודית
ישראלית
תרבות יהודית
ישראלית
תרבות יהודית
ישראלית

קישורים לחומרי הוראה למידה (יחידות הוראה,
מערכי שיעור ,סרטונים ,פעילויות ועוד)

ג

שבת בידיים טובות



השבת ויהדות הולנד ,מנהיגות הורית

ג

ֶׁשבֶׁ ת אַ ִחים



עולם הטבע במבט יהודי באוסטרליה

ד

עַ מֵּ ְך עַ ִמי :ערבות ,אחריות וחסד



חג שבועות ויהדות חלב ודבש במרכז אמריקה

ה
ה-ו

"ונברכו בך כל משפחות האדמה" רות דרייפוס פורצת
דרך בשווייץ
ההכרזה על ישראל



תרומת העם היהודי לעולם במבט אל יהדות שווייץ



ברכת יהדות התפוצות למדינת ישראל :הקונגרס
היהודי העולמי

ו

חד גדיא –



שפה משותפת בחג הפסח :יהדות איטליה

ו-ז

זכיתי להיות יהודי מסור



מסירות הנפש ומבט אל יהודי ברזיל

חזרה
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משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים
תרבות יהודית
ישראלית

ח

לֹומּה ֶׁשל ַמ ְלכּות
הֱ וֵּי ִמ ְתפַ לֵּ ל ִב ְש ָ



יחס בין יהודים לשיטים שאינם יהודים :מבט אל יהודי
טורקיה בימינו

תרבות יהודית
ישראלית
תרבות יהודית
ישראלית

ח

ניצוץ יהודי



הלב מתעורר לקראת צאצאי אנוסים בימינו

ח

תעצומות נפש :וילפריד ישראל המלאך מברלין



שליחות יהודית בתקופת השואה ומבט אל יהודים
בברלין בזמננו

תרבות יהודית
ישראלית

ט

מוזסוויל



גאוצ'וס יהודים בערבות הפמפס ונוכחות מורשתם
בזמננו

תרבות יהודית
ישראלית

ט

חובתנו כאמריקאים אחריותנו כיהודים



מפגש של מעגלי השתייכות בין יהדות ארצות הברית
ומדינת ישראל

תרבות יהודית
ישראלית

ט

המניין של הנבחרת :רוגבי יהודי בדרום אפריקה



ערכים יהודים בספורט עולמי וזכויות אדם בדרום
אפריקה

תרבות יהודית
ישראלית

א'-ט'

כלי הוראה יישומי של למידה בית מדרשית ,המיישמת
בפועל שותפות ואחדות בתהליך הלמידה ומכילה בתוכה
ריבוי קולות.




דף בית מדרשי מקוון
הנחיות לבניית דף בית מדרשי מקוון

חזרה
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משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים
תרבות יהודית
ישראלית

א'-ט'

הערכים המובילים בתוכנית הלימודים ,הייחודיים לכל
שכבה מכילים בתוכם את המובן הערכי של הנושא
השנתי :
שכבה א  -ואהבת לרעך כמוך
לימוד פתגמים בספרות חז"ל
שירים ופיוטים

שכבה ב  -כיבוד הורים וערך המשפחה

שכבה ג  -חברות ומנהיגות
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ואהבת לרעך כמוך
אני ואתה נשנה את העולם
מי האיש החפץ חיים
הנה מה טוב ומה נעים
התקווה
כל התורה על רגל אחת
הורים ובני בנים -על שותפות בין דורית
מעשה בשני חמרים
שומרים על העולם –שותפות למען הדורות
פתחו את השער -שותפות ואחדות במשפחה
שיר השיירה
ירוס הולכת לירושלים









חברותא
שבת אחים ,בין ישראל לאוסטרליה-
משה יוצא אל אחיו
לך לצידי והיה ידידי
אוהב שלום ורודף שלום
מעל פסגת הר הצופים
משל הקודח בספינה

חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים




שיעור מוקלט הקודח בספינה
משה קיבל תורה מסיני (אבות ,א,א)
אם אין אני לי מי לי



נושא זמן יהודי -ישראלי ,הזמן  ,כציר היוצר שותפות
ואחדות בתרבות ובחברה.
חג השבועות -עמך עמי
מאגר מערכי שעור
תפילת האדם -תפילה וברכה
להבין את האדמה -שותפות ואחדות אדם ואדמה
ונתברכו בך כל משפחות האדמה
כל ישראל ערבים זה בזה
כל ישראל ערבים זה בזה – שיעור מוקלט
אחי אתם
שיר הרעות



ברית אחים ,בן גוריון ויהדות ארה"ב -שעור מוקלט שיר
בבוקר בבוקר











שכבה ד  -ערבות הדדית
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חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים
שכבה ה  -זיקה לעם ולארץ





אנו מכריזים בזאת
ההכרזה על ישראל
למה נקרא שמה הדסה





פדיון שבויים
בין אחדות לאחידות -שיעור מוקלט
סיפור יהודי

שכבה ו  -מסורת וחידוש

שכבה ז  -אחריות ומעורבות
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ואיך מוצאים את ההבדל שבין לקחת ולקבל?
עוד יהיה טוב
אלטנוילנד חזון לארץ ישנה -חדשה.
חמשת המ"מים של ז'בוטינסקי





לא אחשה
קהילה במציאות משתנה -שיעור מוקלט
יום ירושלים כהזדמנות -שיעור מוקלט

חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים





שכבה ח  -תיקון עולם

מחפשים חברת מופת -שיעור מוקלט
יחסים
מפני דרכי שלום
המניין של הנבחרת

שכבה ט -ערך החיים ,חירות האדם וכבוד האדם


חובתנו כאמריקאים אחריותנו כיהודים

תנ"ך ממלכתי
תחום הדעת

שכבת גיל

נושאים מרכזיים בתכנית הלימודים המזמנים
עיסוק בנושא השנתי

תנ"ך ממלכתי

כל שכבות
הגיל

בריאה בצלם  -ערך היחיד וקדושת החיים
(כדוגמת בראשית א',ד' ,ט')

קישורים לחומרי הוראה למידה (יחידות הוראה,
מערכי שיעור ,סרטונים ,פעילויות ועוד)



אתר תנ"ך ממלכתי  -פרקים רלבנטיים
מאגר ההקלטות -פרקים רלבנטיים

אחריות ערבות הדדית  -הזיקה בין היחיד לחברה
(כדוגמת יהושע א' ,ז'; שופטים ה'; שמ"א י"א)
חיזוק השותפות והערבות ההדדית -
החוקים חברתיים
(כדוגמת שמות כ'; ויקרא י"ט; דברים ט"ו ,ט"ז,כ',כ"ט)
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חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים
היחיד והחברה  -מוסר אל מול פולחן
( כדוגמת עמוס ג',ד'; ישעיהו א'; ירמיהו ז')
אחדות( -כדוגמת משל העצים יחזקאל ל"ז;)

מורשת דרוזית
תחום הדעת

שכבת גיל

נושאים מרכזיים בתכנית הלימודים המזמנים
עיסוק בנושא השנתי

כיתה א-ב

الحياة في العائلة الدرزية

6-16

معا في العائلة

7-8

االسرة –العائلة الموسعة في العائلة10-12
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קישורים לחומרי הוראה למידה (יחידות הוראה,
מערכי שיעור ,סרטונים ,פעילויות ועוד)






التعاون بين افراد العائلة في العمل-قطف الزيتون
العالقة بين افراد االسرة
اغنية عن العائلة
ورقه عمل محوسبة حول العائلة
פדלט  -موقع القرى الدرزية في اسرائيل



العرس البلدي



احترام الكبير واالجداد

חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים


https://www.youtube.com/watch?v=NPW1a8g
8xAE



بطاقة احتفال في البيت

القرى الدرزية في بالدنا اليوم 88-89

أبناء العائلة يشاركون في المناسبات ويحافظون على العادات

15

احترام الجدات 59
نصغي لكالم الجد 58

العاب زمان في الحارة
اللعب في مجموعات -مشاركة 75
مناسبات شعبية في البيت 101
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חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים
مشاركة في المناسبات 102
مع أبناء العائلة
מורשת דרוזית

כיתה ג

מורשת דרוזית

כיתה ד

الخلوة
مكان عبادة يجتمع به الناس






36-37

خلوات البياضة
عسفيا رمز التسامح الديني ل 3طوائف
اداب السلوك في مجلس
اداب الضيافه

التسامح الديني
يعيش الدروز في قرى مختلطة مع المسلمين والمسيحيين 38
المضافة-
مكان يُستقبل به الضيوف وقد اشترك اهل القرية لبنائه ,حفظ
االخوان والعالقات العامة







التعاون في الزيتون
عمل تراثي قديم –في بناء التبن -يدل على التعاون بين اهل القرية
اغنية التعاون
قصة حفظ االخوان
حفظ االخوان في ثورة سلطان باشا االطرش

التعاون
العونه بين سكان القرية 77-79
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חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים




מורשת דרוזית

الطائفة الدرزية
الدروز ينتمون الى مذهب التوحيد 18
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תפזורת
פדלט -موقع القرى الدرزية في اسرائيل

www.youtube.com/watch?v=wuhf71A02XMhtt
ps://www.youtube.com/watch?v=wuhf71A02X
M



https://www.youtube.com/watch?v=PLwpepYj
cJY



חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים

מורשת דרוזית

כיתה ה

מורשת דרוזית

כיתה ו

https://www.youtube.com/watch?time_continu
e=131&v=DGcdIq-3vW4&feature=emb_logo
 طائفة الدروز في اسرائيل



Kahoot





أفالم عن الموضوع



لعبة גלגל המזל




اداب السلوك في مجلس
اداب الضيافه

الضيافة في الديانات األخرى
المشاركة والتعرف على الديانات االخرى
96-101



الضيافة عند العرب

من آداب سيدنا الشيخ الفاضل6-47.



معلومات عن الشيخ الفاضل " ر " في الروابط التالية

المساعدة في مناسبة الزفاف26

الضيافة
اداب الضيافه 77-83
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חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים

ثقافة الطائفة الدرزية وتراثها

מורשת דרוזית

כיתה ז'

מורשת דרוזית

כיתה ח'

فضيلة حفظ االخوان

מורשת דרוזית

כיתה ט'

االمثال الشعبية
أركان الوجود الدرزي

מורשת דרוזית

י' – יב'



معلومات عن الشيخ الفاضل " ر " في الروابط التالية



كتب-التراث-المحوسبة  -موقع التراث الدرزي  /ספרי-הלימוד
 -אתר המורשת הדרוזית.

دائرة الحياة في طائفة الموحدين


كتب-التراث-المحوسبة  -موقع التراث الدرزي  /ספרי-הלימוד
 -אתר המורשת הדרוזית.




كتب-التراث-المحوسبة  -موقع التراث الدرزي  /ספרי-הלימוד
 -אתר המורשת הדרוזית.

حكايات من التراث التوحيدي
القاب الدروز



اصل الدروز
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كتب-التراث-المحوسبة  -موقع التراث الدرزي  /ספרי-הלימוד
 אתר המורשת הדרוזית.סרטון המבטא חפד' אלאח'ואן ו שותפות

חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים

الفضائل السبعه :فضيلة حفظ االخوان



العالقة بين دروز إسرائيل وبقية الجاليات الدرزية




كتب-التراث-المحوسبة  -موقع التراث الدرزي  /ספרי-הלימוד
 אתר המורשת הדרוזית.אתר המורשת הדרוזית
תכנית לימודים

الطائفة الدرزية في إسرائيل
انخراط الدروز في الدولة

תורה שבעל פה ומשפט עברי
תחום הדעת

שכבת גיל

תורה שבעל-פה
ומשפט עברי

ט-יב

נושאים מרכזיים בתכנית הלימודים המזמנים
עיסוק בנושא השנתי
"יחיד וחברה"
קשת רחבה של נושאים העוסקים במתח שבין העֲצמתו של
הפרט לבין מחויבותו כלפי הזולת והחברה ,תוך דיון ביקורתי
בשאלות אקטואליות:

קישורים לחומרי הוראה למידה (יחידות הוראה,
מערכי שיעור ,סרטונים ,פעילויות ועוד)




ספר דיגיטלי באתר כותר
מדריך למורה
מאגר משאבים

א .ערכו של היחיד
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חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים
ב.
ג.
ד.
ה.

"רקמה אנושית אחת" :היחיד בחברה
היחס לגופו ולחייו של הזולת
אחריות לרכוש הזולת :השבת אבדה
תרבות המחלוקת

מחשבת ישראל ממלכתי דתי
תחום הדעת

שכבת גיל

נושאים מרכזיים בתכנית הלימודים המזמנים
עיסוק בנושא השנתי

קישורים לחומרי הוראה למידה (יחידות הוראה,
מערכי שיעור ,סרטונים ,פעילויות ועוד)

מחשבת ישראל
ממלכתי דתי

י'-יב

"הפרט והכלל בעולם האמונה"

חומרי הוראה היברדיים ללמידה בכיתה וגם ללמידה מרחוק:

מקורות מתוך כלל עולמה של ספרות ההגות והפילוסופיה
היהודית לדורותיה ,שעוסק בתחומים הבאים באופן נרחב
ועמוק בשלל היבטים:

ספר אמונה וגאולה-

.1
.2
.3
.4

השייכות של הפרט לכלל הציבור
האחריות של האדם כלפי כלל האומה הישראלית.
החשיבות במעבר מהסתגרות היחיד להתחברות
לרבים והזדהות עם הקשיים של הציבור.
אחדות ישראל ,והשייכות של האדם לזולתו ,ארצו
ומדינתו.







הרב שמעון שקופ-הפרט והכלל
רבי יהודה הלוי-תפילת היחיד והציבור
הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק-מהסתגרות היחיד
להתחברות לכלל הציבור
הרב אליהו דסלר -מידת החסד ומהות הנתינה.
ספר חזון החמ"ד-

.1אהבת ישראל ואחדות ישראל עמ' 64-67
 .2בין אדם לארצו ומדינתו-פרק  4עמ' 103-168
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חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים
.3בין אדם לזולתו-עמ' 190 -169


ספר חזון החמ"ד-מדריך למורה

ביולוגיה
תחום הדעת

שכבת גיל

נושאים מרכזיים בתכנית הלימודים המזמנים
עיסוק בנושא השנתי

קישורים לחומרי הוראה למידה (יחידות הוראה,
מערכי שיעור ,סרטונים ,פעילויות ועוד)

ביולוגיה

י' – יב'

יחסי גומלין

א .שיעורים מוקלטים -
אקולוגיה :יחסי גומלין ,סימביוזה חלק א ,סימביוזה חלק ב
(אסנת יוטקו צרפתי)

חזרה
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משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/biol
ogya/chativa-elyona/biologypedagogy/recorded-classes/



ב .פעילויות לתלמידים במרחב הפדגוגי הביולוגיה :יחסי גומלין
 https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/biol
ogya/chativa-elyona/noseemnilmadim/yehasey-gomlin/
ג .חומרים באתר מרכז מורי הביולוגיה
תוכן-עיוני/נושאיhttps://www.bioteach.org.il/-
ליבה/אקולוגיה/מצגות-וסרטונים25?limit=50&sort=created_on
ביולוגיה

י' – יב'

השפעת האדם על הסביבה



א .שיעורים מוקלטים -
סביבה :יחסי אדם סביבה ,דילמות ניהול סביבתי (אריק הר
זהב),
גידול אוכלוסיה (נסרין עטאללה)
אקולוגיה :השפעת האדם על הסביבה (ראובן יוסף)

חזרה
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משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/biol
ogya/chativa-elyona/biologypedagogy/recorded-classes/



ב .פעילויות לתלמידים במרחב הפדגוגי ביולוגי :מעורבות
האדם בטבע
 https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/biol
ogya/chativa-elyona/noseemnilmadim/meoravut-haadam/
ג .חומרים באתר מרכז מורי הביולוגיה
תוכן-עיוני/נושאיhttps://www.bioteach.org.il/-
ליבה/אקולוגיה/מאמרים-וכתבות26?limit=50&sort=created_on



אנגלית
תחום הדעת

שכבת גיל

נושאים מרכזיים בתכנית הלימודים המזמנים
עיסוק בנושא השנתי

קישורים לחומרי הוראה למידה (יחידות הוראה,
מערכי שיעור ,סרטונים ,פעילויות ועוד)
Learning about Ethiopian Jewry

אנגלית
6-9

encourage reflection and metacognitive awareness
before, during and after learning opportunities.
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חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

:)נושא שנתי (תשפ"א
 שותפות ואחדות:לומדים בביטחון בסימן
מיפוי תכניות לימודים


Our Family Album Learning about life in Ethiopia
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_P
edagogit/English/etiopia_anglit_he_tet1.pdf



King Solomon and the Queen of Sheba - Junion
high school
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Ped
agogit/AgafPituachPedagogi/etiopia_anglit_hativa
.pdf





Caring About Others SONG - WhatsUp Project
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfITE
ZtFlp8YFYbYH7CG8_1UswhKKopsKLfWQ5gNjFnc0
aHWA/viewform
How to have more friends in school - WhatsUp
Project
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2A
fomwT9PnilTe3zfNfShRNnmhD00SlLr_Ch0gXHA1z5_g/viewform

collaborate with each other by sharing information
and exchanging ideas and opinions.

7-9

אנגלית

Oral interaction, written and/or online exchange

7-12

אנגלית

Access to Information, written and/or online
exchange

7-12

אנגלית

חזרה
66  מתוך50 עמוד

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

:)נושא שנתי (תשפ"א
 שותפות ואחדות:לומדים בביטחון בסימן
מיפוי תכניות לימודים


Helping a Friend - WhatsUp Project
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvQ
fHQ0llbgna5wchKnywcoWNPEd6CmDtdY52ZSJJpHKH5Q/viewform?fbclid=IwAR1SrwFBMhQIAga
ScSjfx9Ci0d0p9o7ulU3rRGnPQrU5_9o79jeABWCu
m3w

Access to Information, written and/or online
exchange

7-12

אנגלית

7-12

אנגלית

7-12

אנגלית



Good Deeds Day - WhatsUp Project
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5x
nMlBBcey3SN4LdD_P9RC6kZO6m7ANc2W2CMxREOHDh_w/viewform?f
bclid=IwAR3lCKbv7o55mufH6NhusiZVWRH9DG4sVHkGzD1qcbSN0c-8O-AcQvtkc


Women’s Rights March 8 - WhatsUp Project
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW
MUdUqwveFvenZgtG6wztR1_lO2a45hQeD5VVDi3huuosQ/viewform

Access to Information, written and/or online
exchange

Access to Information, written and/or online
exchange

חזרה
66  מתוך51 עמוד

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים
אנגלית
Access to Information, written and/or online
exchange
Communication Skills and Conflict Management
אנגלית

10-12

Laughter is the best medicine - WhatsUp Project
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeU
e4ViuOvynKqlGHOtl8JOljHMfvwU0WOXC3JQe9tQ
gj1kw/viewform
The Diplomacy Major
https://sites.google.com/view/diplomacymajor/h
ome





ערבית לדוברי עברית
תחום הדעת
ערבית למגזר
היהודי
ערבית למגזר
היהודי
ערבית למגזר
היהודי

שכבת גיל

נושאים מרכזיים בתכנית הלימודים המזמנים
עיסוק בנושא השנתי

קישורים לחומרי הוראה למידה (יחידות הוראה,
מערכי שיעור ,סרטונים ,פעילויות ועוד)

יסודי

היכרות וברכות



ברכות והיכרות

יסודי

חגים ומועדים



יחידת לימוד בנושא חגים ומועדים

יסודי

שיח בין אישי  -ערבית דבורה

חט"ב

שיח בין אישי  -ערבית דבורה

יחידות הוראה בערבית דבורה לבתי הספר היסודיים  -כיתות ה
יחידות הוראה בערבית דבורה לבתי הספר היסודיים  -כיתות ו

ערבית למגזר
היהודי
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יחידות הוראה בערבית דבורה לחט"ב

חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים
ערבית למגזר
היהודי
ערבית למגזר
היהודי
ערבית למגזר
היהודי
ערבית למגזר
היהודי
ערבית למגזר
היהודי
ערבית למגזר
היהודי
ערבית למגזר
היהודי
ערבית למגזר
היהודי
ערבית למגזר
היהודי
ערבית למגזר
היהודי

ט-י

ירושלים



טקסט על ירושלים

ט-י

ירושלים



יחידת לימוד על ירושלים

חט"ב

יחידת הוראה בנושא המוזיקה בחברה הערבית



המוזיקה בחברה הערבית

חט"ב

מצגת כלי המוזיקה הערביים



כלי המוזיקה הערביים

חט"ב

סרטון בנושא העלייה לרגל -בין השורות בעולם הערבי-
חינוכית
סרטון בנושא אומנות אסלאמית -בין השורות בעולם
הערבי -חינוכית
סרטון בנושא מוזיקה אסלאמית -בין השורות בעולם
הערבי -חינוכית
סרטון בנושא יהודי עיראק -בין השורות בעולם הערבי-
חינוכית
סרטון בנושא יהודי תימן -בין השורות בעולם הערבי-
חינוכית
סרטון בנושא אנדלוסיה -בין השורות בעולם הערבי-
חינוכית



סרטון בנושא העלייה לרגל



סרטון בנושא אומנות אסלאמית



סרטון בנושא מוזיקה אסלאמית



סרטון בנושא יהודי עיראק



סרטון בנושא יהודי תימן



סרטון בנושא אנדלוסיה

חט"ב
חט"ב
חט"ב
חט"ב
חט"ב

עמוד  53מתוך 66

חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים
ערבית למגזר
היהודי
ערבית למגזר
היהודי
ערבית למגזר
היהודי
ערבית למגזר
היהודי
ערבית למגזר
היהודי

חט"ב

סרטון בנושא בדואים  -בין השורות בעולם הערבי -חינוכית



סרטון בנושא בדואים

חט"ב

יחידת הוראה בנושא יהדות המזרח



יהדות המזרח

חט"ע

שיח בין אישי  -ערבית דבורה

יחידות הוראה בערבית דבורה לחט"ע

חט"ע

יהודי תימן



יהודי תימן

חט"ע

יחידת הוראה איראן וערב הסעודית



איראן וערב הסעודית

עולם הערבים והאסלאם
תחום הדעת

שכבת גיל

נושאים מרכזיים בתכנית הלימודים המזמנים
עיסוק בנושא השנתי

קישורים לחומרי הוראה למידה (יחידות הוראה,
מערכי שיעור ,סרטונים ,פעילויות ועוד)

עולם הערבים
והאסלאם

חט"ע

חמש מצוות האסלאם




יומן מסע למכה
רקע על חמשת עמודי האסלאם

עולם הערבים
והאסלאם

חט"ע

מקורות דת האסלאם



סיכום על השריעה

חזרה
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משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים
עולם הערבים
והאסלאם

חט"ע

מצרים  -תקופת שלטונו של סאדאת




מצגת על הסכם השלום עם מצרים
ביקור אנואר סאדאת בכנסת ישראל

עולם הערבים
והאסלאם
עולם הערבים
והאסלאם
עולם הערבים
והאסלאם

חט"ע

מושגי יסוד  -ירדן והמפרציות



מסמך הסכם השלום עם ירדן

חט"ע

יהדות ואסלאם



סרטון אודות הרמב"ם

חט"ע

מיעוטים באסלאם




מצגת על הדרוזים
מערך שיעור על הדרוזים

חט"ע

ירושלים באסלאם




מושגי יסוד בעולם הערבים והאסלאם
סיור בעיר העתיקה בירושלים

עולם הערבים
והאסלאם

ערבית (שפה וספרות ) במגזר הדרוזי והצ'רקסי
תחום הדעת

ערבית

שכבת גיל

חט"ע

נושאים מרכזיים בתכנית הלימודים המזמנים
עיסוק בנושא השנתי

קישורים לחומרי הוראה למידה (יחידות הוראה,
מערכי שיעור ,סרטונים ,פעילויות ועוד)


שירה מודרנית

قصيدة التعاون  -معروضة

חזרה
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משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים
(שפה וספרות )
במגזר הדרוזי
והצ'רקסי
ערבית
(שפה וספרות )
במגזר הדרוזי
והצ'רקסי
ערבית
(שפה וספרות )
במגזר הדרוזי
והצ'רקסי
ערבית
(שפה וספרות )
במגזר הדרוזי
והצ'רקסי
ערבית
(שפה וספרות )
במגזר הדרוזי
והצ'רקסי
ערבית

חט"ע

סיפורים קצרים

חט"ע

חט"ע

מאמר ספרותי  /חברתי



قصة كوب على الحائط  -معروضة



فلم قصير يجسد المشاركة  -معروضة



ميسي ونيمار يطلقان حملة لدعم الالجئين

אוריינות קריאה דיגיטלית

חט"ב

ביוגרפיה/אוטוביוגרפיה

חט"ב

שירה מודרנית

ف الثامن (كتاب المنتخب)
أطفال هللا  -غاندي -سيرة ذانيّة  -ال ّ
ص ّ

الرعاة  -أبو قاسم ال ّ
ف الثّامن (كتاب
ي -ال ّ
من أغاني ّ
ص ّ
ي  -شعر مقطوع ّ
شاب ّ
المنتخب)
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חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים
(שפה וספרות )
במגזר הדרוזי
והצ'רקסי
ערבית
(שפה וספרות )
במגזר הדרוזי
והצ'רקסי
ערבית
(שפה וספרות )
במגזר הדרוזי
והצ'רקסי

חט"ב

סיפורים קצרים

ف التّاسع (كتاب
صة قصيرة  -ال ّ
جنّة األطفال  -نجيب محفوظ  -ق ّ
ص ّ
المنتخب)

חט"ב

מאמר ספרותי  /חברתי

ف التّاسع
ي  -نجالء عزالدّين  -مقال  -ال ّ
ص ّ
العقّال في المجتمع الدّرز ّ
(كتاب المنتخب)

צרפתית
תחום הדעת
צרפתית

שכבת גיל
לכל לומדי
השפה
הצרפתית

נושאים מרכזיים בתכנית הלימודים המזמנים
עיסוק בנושא השנתי
קהילות יהודיות שעלו מצרפת או מדינות דוברות
צרפתית.
.1התדמית של העולה מצרפת מתוך עולם הקולנוע
הישראלי ,הפרסום ,הסרט דוקומנטרי...
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קישורים לחומרי הוראה למידה (יחידות הוראה,
מערכי שיעור ,סרטונים ,פעילויות ועוד)


מצגת לשימוש כלל בית הספר

חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים

אמנות חזותית
תחום הדעת

שכבת גיל

נושאים מרכזיים בתכנית הלימודים המזמנים
עיסוק בנושא השנתי

אמנות חזותית

א-ו

אמנות ומפתח הלב ערכת לימוד בינתחומית בשיתוף
החינוך האזרחי וכישורי חיים מפתח הלב

ז-ט

ג-ז

 תרגום ערכי "מפתח הל"ב" להיבטים אזרחיים ובחינת
המשמעויות לחיי היום-יום בביה"ס ,בחברה ,במדינה -
וביטויים באמנות.
 יצירות אמנות המדגימות ערכים בהקשרים אזרחיים
תוך תרגומם להתנהגויות יישומיות.
 גילוי מעורבות חברתית הכוללת :ערנות לסובב,
נקיטת עמדה ואקטיביזם חברתי  -ויישומים באמנות.
 ביטוי אמנותית אישי וקבוצתי בסוגיות חברתיות,
אקטואליות ואזרחיות.
"שורשים באמנות החזותית"  -ערכת לימוד בינתחומית
בשיתוף בית התפוצות
עוסקת בקהילות ישראל השונות ,הגירה ,שפה ,עמיות
יהודית ,משפחה ,מנהגי עדות ועוד.
תרבות ישראל באמנות החזותית ,ערכת לימוד
בינתחומית בשיתוף תרבות ישראל
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קישורים לחומרי הוראה למידה (יחידות הוראה,
מערכי שיעור ,סרטונים ,פעילויות ועוד)


אמנות ומפתח הלב ערכת לימוד בינתחומית בשיתוף
החינוך האזרחי וכישורי חיים מפתח הלב



שורשים באמנות חזותית



תרבות ישראל באמנות החזותית

חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים

א-יב
י-יב

עוסק בהיסטוריה ישראלית וציונית ,בקבוצות שונות
בחברה הישראלית ,ובדמותה של מדינת ישראל כמדינת
העם היהודי :חברה ומקום כמעצבי זהות .
עליה ,הגירה וקליטה ,אסופת פעילויות  +מערך שיעור
"מורשת יהדות אתיופיה"
תכנית לימודים "אמנות ומגדר"
עוסקת במקומה של האישה באמנות ובחברה ,בשיתוף
היחידה לשוויון בין המינים.



"מורשת יהדות אתיופיה"



"אמנות ומגדר"

מוזיקה
תחום הדעת

שכבת גיל

נושאים מרכזיים בתכנית הלימודים המזמנים
עיסוק בנושא השנתי

מוזיקה יסודי

א-ו

זמר עברי  -הכרת רפרטואר שירים רחב ומגוון
● שירים מתוך התכנית שיר של יום על פי ערכים.
● חומרים מתוך אתר מפמ"ר.
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קישורים לחומרי הוראה למידה (יחידות הוראה,
מערכי שיעור ,סרטונים ,פעילויות ועוד)
שירים





המופיעים תחת הערכים הבאים:
ואהבת לרעך כמוך
ערבות הדדית אחריות ומחויבות
חברות וסובלנות
בדרכי החיים -חוסן



שירי עליה -בין חלום למציאות



האחר הוא אני
חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים

א-ו

שירים ושורשים -פיוטים ממגוון קהילות ישראל בהקשר
לתרבות ולמסורת ,משקף את פניה של החברה הרב
תרבותיות בישראל .



זהות אישית -חוליה בשרשרת הדורות



שיר ישראלי -סביבת למידה





מידע על התכנית
חוברת שירים ושורשים 4
עיבודים למקהלות והרכבים

שיעורי מוזיקה בנושא הפיוט -מתוך מערכת השידורים
הלאומית
 אשאל אלוהי ד-ו
 שולמית שובי ד-ו
 שלום לך עיר א-ב
 שלום לך עיר ג-ד
 שלום לך עיר ה-ו
 רפא צירי א-ב
 רפא צירי ג-ד
 רפא צירי ה-ו

מוזיקה בהוראה בינתחומית
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תרבות ישראל בפיוט ובזמר

חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים
ג-ד

א-ד

הבחנה באופן הפקת הצליל והגוון הייחודי של כלי
הנגינה.
● הכרות עם כלי הנגינה בתזמורת
● הבחנה באופן הפקת הצליל והגוון הייחודי של כלי
הנגינה.



הפיקולו המשולש והתזמורת הגדולה -מתוך מערכת
השידורים הלאומית




ביחד ולחוד קונצרט מוסבר -סימפונט רעננה
משפחת כלי הנשיפה -התזמורת הקאמרית נתניה

מחול
תחום הדעת

שכבת גיל

נושאים מרכזיים בתכנית הלימודים המזמנים
עיסוק בנושא השנתי

מחול

קישורים לחומרי הוראה למידה (יחידות הוראה,
מערכי שיעור ,סרטונים ,פעילויות ועוד)

א'-ו'

רכיבי ליבה :תרבות וחברה
מחול ישראלי




המרחב הפדגוגי – רכיב ליבה תרבות וחברה
יחידות הוראה בין תחומיות מחול וכישורי חיים –
בפרט כיתות א' ,ד' ,ה' ,ו'

א'-ו'

רכיבי ליבה :תרבות וחברה
מחול ישראלי
ריקודי עם בניחוח עכשווי  -שיעורים ממאגר ההקלטות



המרחב הפדגוגי – רכיב ליבה פרשנות והערכה






שיעורים ממאגר ההקלטות:
ריקודי עם בניחוח עכשווי א'-ב'
ריקודי עם בניחוח עכשווי ג'-ד'
ריקודי עם בניחוח עכשווי ה'-ו'

א'-ו'
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חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים
ז'-ט'

יצירה במחול



המרחב הפדגוגי – יצירה במחול

ז'-ט'

טיפוח זיקה למורשת ולתרבות היהודית-ישראלית
ותחושת השייכות לקהילה



המרחב הפדגוגי  -טיפוח זיקה למורשת ולתרבות
היהודית-ישראלית ותחושת השייכות לקהילה

המחול כמשקף חברה רב תרבותית ואוניברסלית



המרחב הפדגוגי  -המחול כמשקף חברה רב תרבותית
ואוניברסלית

התוכנית החברתית במחול



המרחב הפדגוגי – למידה מחוץ לכיתה

ז'-ט'

שיעורים ממאגר ההקלטות







שיעורים ממאגר ההקלטות
מחול ישראלי – מעשי רמת מתחילים
מחול ישראלי – מעשי רמת בינוניים
מחול ישראלי מעשי רמת מתקדמים
שיעור מעשי קומפוזיציה מתקדמים – בהשראת שירי
משוררים :שלומי קשור בחוט אל שלומך

י'-יב'

יצירה במחול



המרחב הפדגוגי – יצירה במחול

חזרה
עמוד  62מתוך 66

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים
טיפוח זיקה למורשת ולתרבות היהודית-ישראלית
ותחושת השייכות לקהילה



המרחב הפדגוגי  -טיפוח זיקה למורשת ולתרבות
היהודית-ישראלית ותחושת השייכות לקהילה

המחול כמשקף חברה רב תרבותית ואוניברסלית



המרחב הפדגוגי  -המחול כמשקף חברה רב תרבותית
ואוניברסלית

תחומים תאורטיים – תולדות המחול:
 70 שנה למדינה מכור היתוך לרב תרבותיות
 מסע בין ירושלים ,תהילים ועגנון
 חמש יחידות הוראה ,מחול עכשווי :דיון בסוגיות
אומנותיות ותרבותיות
צפייה מושכלת ביצירות מחול



המרחב הפדגוגי  -תחומים תאורטיים – תולדות המחול
– מדריכים למורה



המרחב הפדגוגי  -צפייה מושכלת ביצירות מחול





שיעורים ממאגר ההקלטות:
צעדי מחול עברי קדום חלק א' ,חלק ב'
תנועת ריקודי העם הישראלים והשפעותיה על המחול
העכשווי בישראל
ממחול אתני לבמה :שרה לוי תנאי ותאטרון מחול ענבל

שיעורים ממאגר ההקלטות
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חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים

תיאטרון
תחום הדעת

שכבת גיל

תחום הדעת

שכבת גיל

נושאים מרכזיים בתכנית הלימודים המזמנים
עיסוק בנושא השנתי

קישורים לחומרי הוראה למידה (יחידות הוראה,
מערכי שיעור ,סרטונים ,פעילויות ועוד)

האחר הוא אני
בתיאטרון

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/the
ater/high-school/theater-pedagogy-highschool/interdisciplinary-thinking/



המאבק בגזענות והיחס ל"אחר" בהוראת התאטרון

https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/
theater/Racism-and-different.pdf



חינוך גופני

חינוך גופני

א-יב

נושאים מרכזיים בתכנית הלימודים המזמנים
עיסוק בנושא השנתי
מתוך הגדרת המטרה החברתית בתכנית הלימודים
בחינוך הגופני :התלמיד "יפתח ויטפח מערכת התנהגויות
על פי חוקים ,כללים ועקרונות של הגינות ספורטיבית,
סובלנות ושיתוף פעולה כמשתתף כבעל תפקיד וכצופה".
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קישורים לחומרי הוראה למידה (יחידות הוראה,
מערכי שיעור ,סרטונים ,פעילויות ועוד)



תכנית הלימודים בחינוך הגופני לכיתות א'  -ב'
תכנית הלימודים בחינוך הגופני לכיתות ג'  -י"ב

חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים
חינוך גופני

א-יב

"החינוך אינו משחק ,אך המשחק הוא חינוך במיטבו",
"לנצח ביושר ולהפסיד בכבוד".
נושאים מרכזיים:
הגינות בחברה ובספורט
היבטים של חוסר הגינות
חינוך להגינות בבית הספר
"עשרת הדיברות" להתנהגות ספורטיבית



משחק הוגן  -חינוך להגינות ספורטיבית

חינוך גופני

א-יב

הגינות בספורט  -ספורט נטו

חינוך גופני

א-יב

"הניצחון חשוב אך לא בכל מחיר"" ,כבוד ליריב".
הנושאים המרכזיים:
הגדרת הגינות ספורטיבית
דרכי הפעולה להשגת הגינות ספורטיבית
הנושאים המרכזיים:
כבוד והגינות ספורטיבית
עבודת צוות






מנהיגים יחדיו  -מנהיגות והגינות דרך הספורט

חינוך גופני

א-יב

"במשחקים הקבוצתיים קיימת תלות רבה בין
המשתתפים…רואים את ההצלחות ואת הכישלונות
ומגיבים עליהם".
הנושאים המרכזיים:
נטילת אחריות אישית והדדית
שיתוף פעולה
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חינוך חברתי החל בעמוד  - 277אות החינוך הגופני

חזרה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי

נושא שנתי (תשפ"א):
לומדים בביטחון בסימן :שותפות ואחדות
מיפוי תכניות לימודים
שמירה על הגינות והקפדה על כללים
חינוך גופני

א-יב

"החינוך הגופני הוא המקצוע בה' הידיעה לגיבוש
חברתי".
הנושאים המרכזיים:
עמידה בכללים ושמירה על הגינות
נטילת אחריות אישית וחברתית
שיתוף פעולה
תכניות לטיפוח יחסים חברתיים-ערכיים בחינוך הגופני

חינוך גופני

א-יב

המשחק כפלטפורמה לשיתוף פעולה ועבודת צוות וערכים
רבים נוספים ,כי" :האדם הוא אנושי לגמרי רק בשעה
שהוא משחק…" יונג.

חברתיים-ערכיים בחינוך הגופני ,הוצאת המכללה האקדמית
בוינגייט



משחקים של פעם  60 -שנות משחק

חזרה
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