
הצעה לתכנון שנתי במקצוע תרבות יהודית-ישראלית – כיתות ה'
על בסיס הספר "מפתחות לאדם עם ומקום" בהוצאת חל"ד – מפעלים חינוכיים

- מחצית א' -

 טבת–שבט תשע"ט,
ינואר 2019 )5 שיעורים(

 כסלו–טבת תשע"ט,
דצמבר 2018 )3 שיעורים(

 מרחשוון-כסלו תשע"ט,
נובמבר 2018 )4–5 שיעורים(

 תשרי-מרחשוון תשע"ט,
אוקטובר 2018 )4–5 שיעורים(

 אלול תשע"ח-תשרי תשע"ט,
ספטמבר 2018 )2–3 שיעורים(

חודש

- מהי תפילה? 

- סידור התפילה

- תפילת 18 

- חוליה בשרשרת הדורות

- ט"ו בשבט*

- עולים לארץ.

- מהי תפילה?

- ישראל – הבית שלי.

- העם היהודי – כאן שם ובכל מקום. 

- חנוכה*

- ארץ געגועיי

- השיבה לארץ

- מפתחות לחגים ומועדים

- חגי תשרי: ראש השנה - יוצאים 
לדרך חדשה.

- ראש השנה – משתפרים ומשנים.

1. צירי הלימוד

- תפילה שפורצת מהלב: היכרות עם 
תפילתה של חנה, תפילה  מסביב 

לעולם, עמ' 69–72 )שיעור 1(.

- על מה אנחנו מודים? על סידור 
 התפילה וסדר היום, עמ' 79–81

)שיעור 1(.

-  בקשות עבור הפרט ועבור העם 
והמדינה בתפילת שמונה עשרה, עמ' 

82–83 )שיעור 1(.

- מסורת שעוברת מדור לדור – 
היכרות עם "שמע ישראל" כ'סיסמה' 

שמלווה את עם ישראל לאורך 
 ההיסטוריה, עמ' 85–86, 88–89

)שיעור 1(.

- ט"ו בשבט )שיעור 1(.

- גלי עלייה – סיפורים אישיים של 
עולים מאתיופיה וחבר העמים, 

עלייה לארץ בתקופות שונות, עמ' 
31–33 )שיעור 1(. 

- להיות עולה חדש – תחושות ורגשות 
 בצד חוקים וזכויות, עמ' 34–36

)שיעור 1(.

- מהי תפילה? – היכרות עם המושג, 
עמ' 67–68 )שיעור 1(.

- ישראל כבית, עמ' 19–21 )שיעור 1(.  

- ביטויים של אהבה לארץ בתקופות 
שונות. עמ' 22–24 )שיעור 1(.

- יהודי התפוצות – מי אתם? עמ' 
25–29 )שיעור 1(.

- חנוכה )שיעור 1(.

- ביטויים של געגוע לארץ, עמ' 7–8 
)שיעור 1(.

- געגועים לארץ בתפילה, בשירה 
ובאומנות, עמ' 9–12 )2 שיעורים(.

 - השיבה לארץ – ציונות וחלוציות:
דרך סיפוריהם האישיים של רחל 

ינאית בן-צבי, רמי בר יחזקאל, אחד 
 העם ויחזקאל זכאי, עמ' 13–16

)2 שיעורים(. 

-  סיום – פה בארץ חמדת אבות.

- הקשר בין גלגל המזלות למזל חודש 
תשרי ולהתחלות חדשות, עמ' 

117–120 ) 2 שיעורים(. 

- התקיעה בשופר ומשמעויות 
 התקיעה עמ' 123–124, 128

)שיעור 1(.

2. נושאים 
)תכנים(
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 טבת–שבט תשע"ט,
ינואר 2019 )5 שיעורים(

 כסלו–טבת תשע"ט,
דצמבר 2018 )3 שיעורים(

 מרחשוון-כסלו תשע"ט,
נובמבר 2018 )4–5 שיעורים(

 תשרי-מרחשוון תשע"ט,
אוקטובר 2018 )4–5 שיעורים(

 אלול תשע"ח-תשרי תשע"ט,
ספטמבר 2018 )2–3 שיעורים(

חודש

- תפילה כאקט משותף לתרבויות 
שונות בעולם, תפילה ספונטנית.

- הקשר בין מבנה סידור התפילה 
לסדר היום. 

- תכניה של תפילת שמונה עשרה: על 
מה מבקשים בתפילה? מה חשוב 

ונדרש במיוחד?  

- הרלוונטיות של מסורת ותרבות 
מהעבר ביצירת זהות עכשווית.

- סיפורים על אמירת "שמע ישראל" 
ברגעים מכוננים – רבי עקיבא, צבי 

זמיר והעולים לארץ.

- ט"ו בשבט כחג שמעודד את הקשר 
לארץ.

- גלי העלייה לארץ ישראל טרם 
הקמת המדינה ולאחריה.

- תרומת העלייה לבניין המדינה.

-  קשיי קליטה.

- חוק השבות – הזכות לעלות.

- אהבת הארץ בשירה, במסורת 
ובמקורות.

- ערבות הדדית וקשר בעם ישראל 
במקומות שונים בעולם.

- ישראל כבית לאומי לעם היהודי 
בארץ ובתפוצות. 

- חנוכה כביטוי לשיבה למקורות.

- הריחוק מהארץ כיוצר געגוע. למה 
מתגעגעים?

- ביטויים שונים לגעגוע.

- סיפורים אישיים של שיבה לארץ – 
שלום שבזי, רחל ינאית בן-צבי, אחד 

העם )לבחירה(.

- החיבור האישי לארץ ישראל, עמ' 
.17

- התחלות חדשות, הבטחות חדשות.

- סימני החג – מסמלים התחלות 
חדשות.

- תופעות בטבע המסמלות התחלות 
חדשות, התחדשות ושינוי.

- התחלות חדשות הקשורות לחיי 
התלמידים.

3. סוגיות 
מרכזיות

- התלמידים יכירו את תפילתה של 
חנה כדוגמה לתפילה ספונטנית 

שפורצת בעת משבר.

- התלמידים יכירו נושאים משותפים, 
חוצי תרבויות ודתות, שעולים 

בתפילה.

- התלמידים יבחנו את עמדתם 
האישית כלפי התפילה.

- התלמידים יתוודעו למבנה סידור 
התפילה המסודר על פי סדר היום.

- התלמידים ידונו בשאלה אם 
להיכרות עם הסידור יש חשיבות 

בחייהם של לא דתיים ובערכו 
התרבותי של הסידור.

- התלמידים יכירו את תוכני הבקשות 
שבתפילת שמונה עשרה ויבטאו את 

עמדתם ביחס לבקשות אלו.

- התלמידים יכירו את "שמע ישראל" 
כמשפט שמעיד על שותפות בעם 

היהודי. 

- התלמידים יכירו כמה מגלי העלייה 
לארץ.

- התלמידים יבינו את השפעתה של 
העלייה על עיצוב פני המדינה.

- התלמידים יבינו מהן זכויות העלייה 
שמעניק חוק השבות ויביעו את 

עמדתם בדילמות שעולות בעקבותיו.

- התלמידים יבחנו דרכים שונות 
להבעת תקווה או בקשה )בשירה 

ובאמירות יום-יומיות( ואת שייכותן 
למושג 'תפילה'.

- התלמידים יכירו שירים העוסקים 
באהבת הארץ, ויבינו את ביטויי 

האהבה המצויים בשירים הנלמדים.

- התלמידים יבחנו את השורה מתוך 
שירו של טשרניחובסקי: "האדם 

אינו אלא תבנית נוף מולדתו" ויביעו 
דעתם לגבי קביעה זו.

- התלמידים ידונו במציאות שבה 
ישראל משמשת בית לאזרחים 

מקבוצות שונות.

- התלמידים יכירו דמויות מהעבר 
הקשורות לביטויים של געגוע לארץ 

ולשיבה לארץ ישראל.

- התלמידים יכירו תפילות המבטאות 
געגועים לארץ.

- התלמידים יכירו שירים המבטאים 
געגועים לארץ. 

- התלמידים יבחינו בין ביטויים של 
געגוע לעשייה בפועל בהתמודדות 

עם הגעגוע. 

- התלמידים יכירו את העשייה 
הציונית והחלוצית שנבעה מהקשר 

לארץ.

- התלמידים יכירו את גלגל המזלות 
כפי שהוא מופיע ברצפת הפסיפס 

בבית אלפא.

- התלמידים יכירו את סימני החג 
הקשורים להתחלות חדשות.

- התלמידים יבחינו בתופעות טבע 
המעידות על חילופי העונות, על 

המעבר מהקיץ לסתיו. 

- התלמידים יכירו את השופר ואת 
תפקידו כ"מעורר" לפעולה או 

לשינוי.

4. מטרות 
בממד 

הקוגניטיבי
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 טבת–שבט תשע"ט,
ינואר 2019 )5 שיעורים(

 כסלו–טבת תשע"ט,
דצמבר 2018 )3 שיעורים(

 מרחשוון-כסלו תשע"ט,
נובמבר 2018 )4–5 שיעורים(

 תשרי-מרחשוון תשע"ט,
אוקטובר 2018 )4–5 שיעורים(

 אלול תשע"ח-תשרי תשע"ט,
ספטמבר 2018 )2–3 שיעורים(

חודש

- התלמידים יחוו תחושת שותפות 
בינם לבני אדם מעמים אחרים בארץ 

וברחבי העולם.

- התלמידים יבררו את שאלת מקומם 
בשרשרת הדורות של העם היהודי.

- התלמידים יחוו את תחושת השייכות 
לעם היהודי.

- התלמידים יביעו אמפתיה 
למאמציהם של עולים שונים 

וייחשפו לקשיים הרגשיים הכרוכים 
בקליטה בארץ.

- התלמידים ילמדו לזהות את אהבתם 
לארץ כחוויה רגשית.

- התלמידים ילמדו לבטא את אהבתם 
למקום או למקומות בארץ, ויבחנו 
את הקשר בין אהבתם זו לאהבתם 

לארץ כולה.

- התלמידים יבטאו את תחושותיהם 
לגבי השתייכותם לעם היהודי.

- התלמידים יציינו מקומות/זמנים/
אנשים שהם מתגעגעים אליהם. 

- התלמידים יחוו חיבור אישי לארץ 
ישראל.

- התלמידים יזהו רגשות של געגוע 
מתוך היכרות אישית עם רגש זה.

- לקראת השנה החדשה, התלמידים 
יגדירו לעצמם מטרות אישיות 

הקשורות לעולמם האישי.  

- התלמידים יבחרו משהו שהם היו 
רוצים "להשליך" באופן סמלי.

- התלמידים יעקבו אחר שינויים בטבע 
ויחוו אותם כמבשרי התחדשות 

וחילופי עונות. 

5. מטרות 
בממד 

החווייתי-
רגשי

- התלמידים יציעו דרכים שבהן הם 
יכולים לעזור לקליטת עולים חדשים 

בסביבתם.

- התלמידים יזהו מקומות בארץ שהם 
אוהבים, ויתעדו אותם באמצעים 

שונים.

- התלמידים יבחנו הצעות למשימות 
הקשורות בשמירה על יופייה של 

הארץ.

- התלמידים ינסחו כרזה המבטאת את 
יחסם לארץ ישראל, עמ' 18.

- התלמידים יחליטו על התנהגות / 
התנהלות בתחום הלימודי / החברתי 

שעליהם יקבלו אחריות השנה.

6. מטרות 
בתחום 

ההתנהגותי-
יישומי

- תנ"ך, ספרות, מולדת - ספרות, מולדת - מולדת, תנ"ך - ספרות, מולדת - טבע ומולדת 7. חיבורים 
לתחומי דעת 

נוספים

- התלמידים יראיינו דמויות 
במשפחתם על חוויה של תפילה 

)דתית או לא דתית( שחוו. 

- ביקור במוזאון בית התפוצות או כל 
מוזאון אחר המציג את עברו של 

העם היהודי.

- התלמידים יראיינו עולה חדש 
ויתוודעו לסיפור העלייה שלו ולדרך 

שבה הוא חווה את קליטתו בארץ.

- בדרכם הביתה או אל בית הספר, 
התלמידים יתעדו במצלמותיהם או 
באמצעים אחרים מקומות הזקוקים 

לתיקון או לשיפור ויציעו דרכים 
לטיפול במפגעים שמצאו.

- התלמידים יצאו לסיור קצר בסביבת 
בית הספר ויבחנו מקומות שהם 

יכולים לנקות, לתקן או לצבוע 
בכוחות עצמם או בעזרת הוריהם, 

כפעילות כיתתית.

- צפייה בציפורים חדשות, שלא 
נראו בקיץ בארץ; צפייה מודרכת 

בהתפתחות החצב, מפרח לעלים, 
ובחינת השאלה – מה מתחדש 

קודם?

8. פעילויות 
חווייתיות 

חוץ כיתתיות
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 טבת–שבט תשע"ט,
ינואר 2019 )5 שיעורים(

 כסלו–טבת תשע"ט,
דצמבר 2018 )3 שיעורים(

 מרחשוון-כסלו תשע"ט,
נובמבר 2018 )4–5 שיעורים(
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 אלול תשע"ח-תשרי תשע"ט,
ספטמבר 2018 )2–3 שיעורים(

חודש

- התלמידים יזהו מכשול, מקום 
הטעון תיקון או שיפור ויכתבו מכתב 

לרשויות המתאימות לצורך טיפול 
בנושא.

- התלמידים יציעו הצעות לשיפור פני 
בית הספר או מרחב ציבורי הקיים 
בסביבת בית הספר, וידאגו לבצע 

משימות אלו בעזרת בית הספר.

- חקר ראשי שנה בתרבויות שונות. 
התלמידים יבחרו תרבות אחת 
מהמוצעות להם בסוף היחידה, 

ויחקרו את המנהגים הקשורים אליה 
ואת הערכים הקשורים לראש השנה 

שלה. 

- חקר חגיגות ראש השנה היהודי 
בעדות השונות. אילו מאכלים 

אוכלים, אילו פיוטים שרים, והאם 
יש מנהגים מיוחדים הקשורים לעדה 

שחוקרים.

9. דרכי הערכה
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- מחצית ב' -

 סיוון–תמוז תשע"ט,
יוני 2019 )4 שיעורים(

 אייר–סיוון תשע"ט,
מאי 2019 )3–4 שיעורים(

 ניסן–אייר תשע"ט,
אפריל 2019 )2 שיעורים(

 אדר א'–אדר ב' תשע"ט,
מרץ 2019 )3–4 שיעורים(

 שבט–אדר א' תשע"ט,
פברואר 2019 )3–4 שיעורים(

חודש

- ההמנון

- ירושלים – עיר הבירה

- יחידת סיכום לשער עמי וארצי

- הימים הלאומיים

- דגל המדינה

- סמל המדינה

- שלושת הרגלים – חגים של הטבע. - יחידת סיכום שער התפילה

- פורים*

- אומרים תודה

- התבוננות ופליאה

- מחזיקים ידיים

1. צירי הלימוד

 - המנון התקווה – משמעות המילים,
עמ'  49–52 )2 שיעורים(

- ירושלים כעיר בירה בימי קדם 
ובימינו, עמ' 56, 58–59 )שיעור 1(.

- פעילות מסכמת לשער עמי וארצי: 
פעילות חקר בנושא חיבור לארץ או 

חיבור לעם בתפוצות, עמ' 61–63.

- משואה לתקומה ומאפייני הימים 
הלאומיים, עמ' 137–139 )שיעור 1(.

 - סמיכות יום הזיכרון ליום העצמאות,
עמ' 141–142 )שיעור 1(.

- דגל המדינה – מרכיבי הדגל והיחס 
אליו, עמ' 44–47 )שיעור 1(.

- משמעותו של סמל והבנת חשיבותו 
 – מרכיבי סמל המדינה,

עמ' 37, 39–41 )שיעור 1(.

- הזיקה בין שלושת הרגלים לעולמו 
 של החקלאי ולטבע הארץ ישראלי,

עמ' 130–132 )שיעור 1(.

 - הקשר לארץ ולאדמה בזמננו,
עמ' 133–135 )שיעור 1(.

- חזרה על המושגים שנרכשו בשער 
 תפילה ועיבוד הערכים שעלו בו,

עמ' 109–113 )2 שיעורים(.

- פורים – עם מפוזר או מלוכד: אז 
והיום.

- הכרת הטוב וההודיה עליו בחיי 
 היום-יום בכלל ובסידור התפילה,

עמ' 92–94 )שיעור 1(.

- שימת לב לפלאי הטבע שסביבנו 
וההתייחסות אליהם בסידור 

התפילה, עמ' 98–100, 101 )שיעור 1(

- חשיבותה של תחושת היחד 
והשותפות בקהילה וביטויה בתפילה 

 ובבית הכנסת, עמ' 103–107
)2 שיעורים(.

2. נושאים 
)תכנים(
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חודש

- הבנת מילות ההמנון והיכרות עם 
הרקע לכתיבתו.

- הבנת הערכים העולים מההמנון תוך 
השוואתם להמנונים אחרים. 

- דיון בחשיבות ערך התקווה – מכתב 
מתקופת קום המדינה.

- מדוע דווקא ירושלים? "עיר בירה" 
כבר מראשית ההיסטוריה של העם 

היהודי.

- ירושלים עיר בירה בימינו – מוסדות 
השלטון שבה  וההכרזה של בן-גוריון 

על ירושלים כבירת ישראל.

- עיר שחוברה לה יחדיו – מגוון 
האוכלוסייה בירושלים: עיון בבול.

- פעילות סיכום – חקר בנושא אחת 
מהקהילות היהודיות בתפוצות 

או הכנת סיור: חקר על מאפיינים 
היסטוריים, ותרבותיים ומאפייני 

הטבע במקום.

- משואה לתקומה – הרעיון שמאחורי 
סלילת "השביל המחבר" בין "יד 
ושם" להר הרצל ומדרש תמונה 

בנושא.

- מאפייני הימים הלאומיים: יום 
הזיכרון לשואה, יום הזיכרון לחללי 
צה"ל, יום העצמאות ויום ירושלים.

- סמיכות יום העצמאות ליום הזיכרון: 
כתבות תומכות ומתנגדות ודיון 

בדילמה. 

- הרגשות העולים בעת הנפת דגל 
המדינה – דיון בתמונות וטקסט. 

- מהו יחס מכבד לדגל? – בחינה 
אישית.

- מרכיבי הדגל – הצעותיהם של הרצל 
וולפסון לדגל.

- חשיבותם של סמלים – העברת 
מסרים דרך עיצוב. 

 - מרכיבי סמל המדינה –
א. משמעות מנורת המקדש: מסמל 

 לחורבן ולגלות ועד סמל לתקומה.
ב. ענפי הזית כסמל לאור, שלום 

וארץ ישראל.

- שלושת הרגלים בהיבט חקלאי 
והיסטורי.

- היכרות עם מחזור הפעולות החקלאי 
ועם חוויותיו של החקלאי.

- הדגש שמושם בפן החקלאי 
שבשלושת הרגלים בחיי החלוצים 

בארץ.

 - הקשר לארץ ולאדמה:
א. בחינת מקומם של חגים חקלאיים 

 בימינו 
ב. בחינה אישית של הקשר שלנו 
לאדמה ולארץ באמצעות השיר 

"אימא אדמה".

- שינון מושגי יסוד בשער תפילה דרך 
משחק.

- עיבוד הערכים שנלמדו בשער 
תפילה דרך פעילות חקר באומנות, 

בצילום ובשירה.

- ראיית הטוב בשגרה היום-יומית.

- ברכות בסידור התפילה שבהן מודים 
על מזון, בריאות הגוף, תופעות טבע 

ועוד.

- דוגמות לפלאי החיים והטבע 
שבעולמנו – במקרו ובמיקרו.

- קטעי תפילה שמשבחים את פלאי 
החיים והטבע.

- עד כמה אנחנו שמים לב ליופיו של 
הטבע שסביבנו? – רייצ'ל קרסון 

וקריאתה להתנער מהאדישות. 

- ערך האכפתיות והדאגה לכלל 
והופעתו בניסוח בקשות התפילה 

בלשון רבים.

- תחושת השייכות בתפילה – דבריו 
של אבא קובנר: אחד במניין.

- היכרות עם מאפיינים שונים של 
מבני בתי כנסת

3. סוגיות 
מרכזיות

- התלמידים יבינו את משמעות 
מילות ההמנון ויבחנו את השאיפות 

והערכים העולים מהן.

- התלמידים  יבינו את הסיבה 
שבגללה ירושלים היא בירת ישראל 

ויגדירו את עמדתם ביחס לכך.

- התלמידים ילמדו לבחור מקורות 
מידע ראויים ולנתח אותם. 

- התלמידים יכירו את הביטוי "משואה 
לתקומה" ויבינו את משמעותו.

- התלמידים יכירו את מאפייני הימים 
הלאומיים.

- התלמידים יתמודדו עם דילמות 
שעלו בזמן קביעת מועדי ימים אלו 

בלוח השנה ויבטאו את עמדתם.

- התלמידים יכירו את ההצעות 
השונות לדגל ואת משמעות מרכיביו. 

- התלמידים יכירו בתפקידם 
ובחשיבותם של סמלים. 

- התלמידים יבינו את משמעות 
מרכיבי סמל המדינה.

- התלמידים יכירו את הפן החקלאי 
וההיסטורי של שלושת הרגלים ואת 

הדגש  שהושם בפן החקלאי בזמן 
השיבה לארץ.

- התלמידים יבינו את תחושותיו 
המשתנות של החקלאי במחזור 

פעילותו החקלאית ואת ההתאמה 
בינן לחגים החקלאיים.

- התלמידים יבחנו את  הרלוונטיות 
של שלושת הרגלים בהקשרם 

החקלאי לחייהם

- התלמידים ילמדו את הערך שיש 
להכרת הטוב ולהודיה.

- התלמידים יכירו את  משמעותן של 
הברכות שבתפילה כביטוי לאמירת 

תודה.

- התלמידים ייחשפו למגוון פלאי טבע 
ויכירו את ההתייחסות ליופיו של 

הטבע בסידור התפילה.

- התלמידים ידונו בחשיבות שימת 
הלב לטבע שסביבנו ויחשבו על 

טיעונים בעד ונגד חשיבות זו.

- התלמידים יכירו את הקשר בין 
תפילת הציבור לערכים של ערבות 

הדדית וסולידריות ויבחנו את 
היתרונות והחסרונות שבתפילה 

כזאת.

- התלמידים יכירו מבנים שונים של 
בתי כנסת ואת הרעיונות שהם 

משקפים.

4. מטרות 
בממד 

הקוגניטיבי
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חודש

- התלמידים ילמדו לזהות את רגש 
השייכות שעולה בהם בעת שירת 

ההמנון ולהזדהות עם ערך התקווה 
שעולה ממילותיו.

- התלמידים ידונו בחוויית עירוב 
השמחה והצער שמאפיינת את 

הימים הלאומיים, ובתהליך הרגשי 
שמתרחש במעבר מן העיסוק 

בשואה לעיסוק בתקומה ובין יום 
הזיכרון ליום העצמאות. 

- התלמידים ילמדו לזהות את רגשות 
השייכות והגאווה שעולים בהם בעת 

הנפת דגל המדינה.

- התלמידים יבחנו את הקשר שלהם 
לארץ ולאדמתה.

- התלמידים ילמדו לראות את הטוב 
שבחייהם ולשמוח בו.

- התלמידים ילמדו להודות לזולת 
באופן עמוק ואותנטי.

- התלמידים יזהו רגשות של פליאה 
מיופיו של הטבע ויתחברו אליהם. 

- התלמידים יבינו כיצד מעורבות 
ודאגה לכלל תורמות לתחושה 

חיובית ומעצימה של הקבוצה כולה 
ולהידוק הקשר בין חבריה.

5. מטרות 
בממד 

החווייתי-
רגשי

- התלמידים יבררו מהי התנהגות 
מכבדת בטקסים, יקבלו על עצמם 

להתנהג באופן מכבד בטקסים 
שייערכו בימים הלאומיים בשנת 

הלימודים הנוכחית, ויקיימו שיחה 
רפלקטיבית לאחר כל טקס. 

- התלמידים יחפשו דרכים שבעזרתן 
יוכלו לשמוח יותר בחלקם ולהעצים 

את יכולתם לראות את הטוב.

- התלמידים יפתחו אחריות לשמירה 
על הטבע.

- התלמידים יבחנו את צורכיהם של 
חבריהם לכיתה וינסחו עבורם מכתב 

בקשה למורה או למנהל/ת בית 
הספר.

6. מטרות 
בתחום 

ההתנהגותי-
יישומי

- תנ"ך, מולדת - טבע, מולדת - אומנות - טבע 7. חיבורים 
לתחומי דעת 

נוספים

- התלמידים יערכו סקר בקרב תושבי 
השכונה וינסו לברר את תחושותיהם 
של אנשים שונים בעת שירת ההמנון.

- סיור וצפייה בשינויים שחלים בטבע 
ובשדות החקלאיים בעונות השנה 

המתחלפות.

- התלמידים יתנסו באמירת תודה 
ויכתבו מכתבי תודה והערכה 

לגורמים בבית הספר או לחיילים. 

- התלמידים יחפשו באזור מגוריהם 
או בסביבת בית הספר "פלאי טבע" 

קטנים שמרגשים אותם, יתעדו 
אותם ויציגו אותם בתערוכה מסכמת 

בכיתה.

8. פעילויות 
חווייתיות 

חוץ כיתתיות
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חודש

- יצירת סמל )בדמות מנורה או אחר( 
שיבטא את הדברים האהובים על 

התלמיד במדינה ושחשובים בעיניו.

- פעילות מסכמת לשער עמי וארצי.

- התלמידים יכינו שירון קצר לאחד 
מהימים הלאומיים וינמקו  את 

בחירתם של חלק מהשירים. 

- הכנת מתווה לטקס עבור אחד 
מהימים הלאומיים.

9. דרכי הערכה

חגים שאינם כלולים במסגרת ההעמקה בתרבות ישראל, יילמדו בתוך שיעורי השפה. בתוכנית זו כלולים אך ורק החגים שבהם נדרשת העמקה על פי התוכנית. עם זאת, מאחר שהחגים הם חלק משמעותי ביותר מהתרבות  * 
היהודית-ישראלית, מצאנו לנכון לייחד שיעור אחד לחגים הנוספים גם במסגרת התוכנית השנתית במקצוע "תרבות יהודית-ישראלית".
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