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 נושאים תחום הדעת
מרכזיים 
בתכניות 
 הלימודים

 

 ופעילויות שיעור למערכי קישור

 

 

 אריה מאת' ישראל בארץ לחיות: 'ל"מתכנה יצירות רשימת וזיכרון מאבק ממלכתי ,ספרות ב"חט
 אני; 'רמןאלת נתן מאת' רעי זאת אשכח לא', 'אליפלט' ;סיון

', נעילה', 'תפילה; 'הרניק רעיה מאת' אותך נושא' ',מצמצמת
' רע לנשמת; 'חפר חיים מאת' ברושים', 'מוטלות גופותינו הנה'

 אלוהים שמרני; 'שמר נעמי מאת' יצחק עקדת' ;הלל. ע מאת
' חלום אל כחוזרים היינו; 'שלום' ש מאת 'הזעקה', 'משנוא

 מעין; חלפי אברהם מאת 'תחילה בוכים; 'גלבוע אמיר מאת
 עמיחי יהודה מאת' חיילים אלמונים לנו אין', 'הימים אחרית

 

 השלם הסיפור  
 ואיחוי שבר -

 

 מודולרית הוראה יחידת -?' בית מהו'

וידוי ', 'העממי הספר מבית תמונות: 'ל"מתכנה ותיציר רשימת
מאת ', ההורים דרך לעיר  מהמדבר; 'שמוש אמנון מאת' הגדול
 את לפתוח צריך; 'אדף שמעון מאת' ערש שיר; 'אביו שלמה

 דברי', 'בדיזינגוף קנייה שיר; 'אלקיים שלי מאת' הבית למזרח
 ביעק מאת' כי'צ סרוויס; 'ביטון ארז מאת' רקע ראשונים

 שבתאי 

 

בארץ  לחיות  
 ישראל

 

 מודולרית הוראה יחידת -?' בית מהו'

', אופק; 'גולדברג לאה מאת' אורן: 'ל"מתכנה יצירות רשימת
' גבול מקרה' 'המדבר  מן תפוחים; 'תמוז בנימין מאת 'סבון'

 סביון ליברכט מאת

 

 ממלכתי ,ספרות ע"חט

 

  וזיכרון מאבק

 

 שיעור מערכי –? לזכור ואיך

 :שיעור ומערך מאמרים – שלו מאיר מאת ונער יונה

  "עיון נוסף ב"יונה  -מ"עיר היונה" ל"כוכבים בחוץ
 ונער". מאת אבי כהנא

 יונה ונער / הרהורים. מאת דורית דרוקמן 

  ונער". מאת לחמן דןעיון בספר " יונה 

  הסופר הישראלי הכי אהוב: מאיר שלו. מאת מנהיים
 נועה

 ונת הנפש. מאת דורון קורןי 

 מתוך יונה ונער, מאיר שלו 

 עיון ב"יונה ונער" מאת יוכי שלח 
 

 צחובוי יורם/  אחיהם על אחים בקינות עיונים

 שאול מאת' אדמה ראי: 'ל"מתכנה יצירות רשימת
 מאת' השבוי; 'תמוז בנימין מאת שחייה תחרות ;טשרניחובסקי

 גורי חיים מאת 'אודיסס; 'הזהר. ס
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 השלם הסיפור  
 ואיחוי שבר -

 

 מודולרית הוראה יחידת -?' בית מהו'

 :להוראתו והצעה בסיפור עיון – עוז עמוס מאת', אבא'

 בסיפור "אבא", מאת חגית אלדר עיון 

  המלצה לדרך הוראת הסיפור "אבא", מאת חגית
 אדלר

 

 קרת אתגר מאת –' צפירה'

 הישראלי החברה'; 'ישראל בארץ לחיות, ישראל לארץ לעלות'
 ז"תשע, 2 מספר ר"מפמ חוזר –' לאיחוי שבר בין

 תיקון; 'בנאי פרץ מאת' נעילה: 'ל"מתכנה צירותי רשימת
 ארבעה; מטלון רונית', קטן אח; 'ביטון ארז מאת 'הריחות

 סמי מאת בואדי חצוצרה; נבו מאת אשכול וגעגוע בתים
 ;מיכאל

 

בארץ  לחיות  
 ישראל

 

 מודולרית הוראה יחידת -?' בית מהו'

הסופרת  עם מפגש, בסיפור עיון – מטלון רונית מאת' קטן אח'
 :שיעורים ומערכי

 "הסיפור "אח קטן 

  הצעה להוראת "אח קטן", מאת הגר אור וד"ר שלמה
 הרציג

  תהליך ההתמודדות עם המוות כפי שבא לידי ביטוי
 בסיפור "אח קטן", מאת יפעת רבאל

 הצעת הוראה לסיפור "אח קטן", מאת דליה אלמלח 

 עיון והצעת הוראה ל"אח קטן" מאת דפנה רוגל וולף 

 מקום של הפקרות, על הוראת הסיפור  –דוד'-ככר מגן
 שושן-"אח קטן" מאת ד"ר אסתי אדיבי

  התבוננות בסיפור "אח קטן" מבעד למאפייני השכול
של אחאים שכולים בגיל ההתבגרות, מאת אורה לפר 

 מנץ

 משדר מקוון עם הסופרת רונית מטלון 
 

בבוקר  שיר; 'גורי חיים מאת' ירושה: 'ל"תכנהמ יצירות רשימת
 אני; 'דור משה מאת' הנוטשים גם; 'גלבוע אמיר מאת' בבוקר

; קיסר עדי מאת' המזרחית אני; 'סיון אריה מאת' בסך הכל
; לאור יצחק מאת' הארץ אהבת; 'עמיחי יהודה מאת 'תיירים'
 לכתמ; 'משעול אגי' איילון חזון; 'ביטון ארז מאת 'שיחה תקציר'

 שולמית מאת אוני גיא; חלפי רחל מאת 'ירושלים של המים
 ;שלו מאת מאיר רוסי רומן; לפיד
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