תכנית "שלי ושלכם – חברות ומנהיגות" לכיתה ג' – פריסה שנתית
הערה :בחלוקה לחודשים בא לידי ביטוי הצורך להשאיר שעות נוספות ללימוד מועדים נוספים במעגל השנה.
בחוברת יש די חומר המאפשר לימוד שנתי של שעתיים בשבוע .הטבלה מתייחסת ללימוד של שעה בשבוע,
ובמקרה כזה מוצע למורים לבחור מראש את הקטעים אותם ילמדו בכל יחידה.
חודש

מס'
שיעורים

יחידות נלמדות

נושאים ותכני לימוד

ערכים נלמדים

מושגי יסוד

פעילויות דיגיטליות
וחווייתיות

הערכה

אלול-תשרי

3

חלק א יחידה :1
לחיות בחברה :טובים
השנים מן האחד

חברות :פעילויות
שמבצעים יחד ופעילויות
שמבצעים לחוד ,אגדת
אגודה של קנים.

חברות

חברותא

לימוד

חז"ל

יחידה דיגיטלית "מיהו
חבר" ,באתר שלי ושלכם

פעילות שנתית :מיהו
חבר? מיהי חברה?

שותפות

חשבון נפש

חרטה

צום

פעילות להמחשה סביב
קטעי הלימוד :חוט משולש,
אגודת קנים.

משימה :הכנת "תעודת
זהות" ליום הכיפורים

סליחה ,מחילה

"בין אדם
לחברו"

פעילות סיכום חווייתית
בקבוצות" :יחד הוא כוח"

אכפתיות

"מה ששנוא
עליך"

יחידה דיגיטלית "מבוא
לאגדה" באתר שלי ושלכם

אגדה

האזנה לעיבוד האגדה על
הלל באתר שלי ושלכם

ספטמבר-
אוקטובר

חלק ב יחידות :2-1
יום הכיפורים א :קשה
לבקש סליחה ,קשה
לסלוח

יום הכיפורים :חרטה,
בקשת סליחה ,מחילה
לאחרים וחשבון נפש.

יום הכיפורים ב :יום של
חשבון נפש
חשוון
אוקטובר-
נובמבר

4

חלק א יחידה :2
מה ששנוא עליך לא
תעשה לחברך :כל
התורה על רגל אחת
חלק ב יחידה :3
יום הזיכרון ליצחק רבין:
מותר לחשוב אחרת

פעילות :הכנות ליום
כיפור

יחידה דיגיטלית "סליחה"
באתר שלי ושלכם
חברות ,אגדה :היחס
לזולת ,אגדת הלל והגר –
כל התורה על רגל אחת.
יום הזיכרון ליצחק רבין:
ריבוי דעות ומחלוקת.

ראיית האחר
סובלנות

"כלל הזהב"
מחלוקת

פעילות סביב תמונות –
נקודות מבט שונות
ארגון טקס ליום הזיכרון
ליצחק רבין

פעילות כתיבה :הדגמה
של התנהגות על פי
הכלל "מה ששנוא עליך"
משימה :הכנת "תעודת
זהות" ליום רבין
פעילות דיון :ניהול ויכוח
פורה בחברותא

חודש

מס'
שיעורים

יחידות נלמדות

נושאים ותכני לימוד

ערכים נלמדים

מושגי יסוד

פעילויות דיגיטליות
וחווייתיות

הערכה

כסלו

2

חלק א יחידה :3
אכפת לי ממי שסביבי:
משה יוצא אל אחיו

אגדה :לימוד אגדת משה
ושיעבוד העברים
במצרים ,הכרת ז'אנר
המדרש.

מנהיגות

ערבות הדדית

אחריות

לראות את
האחר

פעילות המחזת סיפורי
המדרש בכיתה

פעילות :לראות את
האחר ביום-יום

4

חלק א יחידות :6-4
לדאוג גם לזר :רבי
אלעזר בן שמוע והניצול

נובמבר-
דצמבר

טבת
דצמבר-
ינואר

מריבה ופיוס בין
חברים :אוהב שלום
ורודף שלום
זו האחריות שלי :משל
המלך והכרם
שבט
ינואר-
פברואר

3

חלק ב יחידות :5-4
שבת א :להתענג יחד
בשבת
שבת ב :שבת מנוחה

אכפתיות

מדרש

חברות ומנהיגות :על
לקיחת אחריות ,ראיית
הזולת ופעולה למענו.

ערבות

אגדה :לימוד האגדות על
אלעזר בן שמוע ,אהרון
רודף שלום ,ומשל המלך
והכרם.

סובלנות

מעשי חכמים

היחס ל"אחר"

עניי עירך
קודמים

מנהיגות וחברות:
אכפתיות כלפי הזר,
מריבה ופיוס ,קבלת
אחריות

שלום
פיוס
אחריות

פעילות התבוננות
ב"משקפיים" שונים
יחידה דיגיטלית "משה
והגדי" באתר שלי ושלכם

כדור שלג
רדיפת שלום

האזנה לעיבוד האגדות על
רבי אלעזר בן שמוע ואהרון
באתר שלי ושלכם
יחידה דיגיטלית "שלוש
משאלות" (על מריבה ופיוס)
באתר שלי ושלכם

גישור

פעילות כתיבה :ריאיון
עם דמויות מן האגדה
פעילות יצירתית:
קומיקס על מריבה
והתפייסות
פעילות יישומית :לקיחת
אחריות בחיי היום-יום

משל
שבת :הכרת המונח עונג
שבת ומשמעותו ,הערך
החברתי והמשפחתי של
השבת ,משמעות השבת
כיום מנוחה בתורה
ובחברה הישראלית.

משפחה

עונג שבת

חברות

סעודת שבת

מנוחה

יום מנוחה
שבועי
פנאי

יחידה דיגיטלית "שבת"
באתר שלי ושלכם
פעילות "עונג שבת" בכיתה

משימה :הכנת "תעודת
זהות" ליום השבת

חודש

מס'
שיעורים

יחידות נלמדות

נושאים ותכני לימוד

ערכים נלמדים

מושגי יסוד

פעילויות דיגיטליות
וחווייתיות

הערכה

אדר

3

חלק ב יחידה :6
שבת ג :יום קדוש ,יום
מיוחד

שבת :קדושת השבת
במסורת היהודית

קדושה

קודש

עריכת קבלת שבת בכיתה

רוחניות

חול

יחידה דיגיטלית "יושר
וכנות" באתר שלי ושלכם

משימת חקר :פמוטי
שבת

פברואר-
מרץ

חלק א יחידה :7
תקשורת ראויה בינינו:
מילה טובה

חברות :שיח ראוי בין
אנשים ,המנעות מרכילות
ומפגיעה בזולת ,אגדת
הלשון והחץ ,האגדה על
רבי שמעון בן גמליאל
וטבי עבדו.

תקשורת

הדלקת נרות

שמירה על שפה
ראויה

לכה דודי

הקשבה

פעילות כתתית :בין
מסירת מידע לרכילות

"מוות וחיים ביד
לשון"
הלבנת פנים
רכילות
לשון הרע

ניסן
מרץ-אפריל

2

חלק א יחידות :9-8
להיות סבלניים
לאחרים :מי ירגיז את
הלל הזקן

אגדה :לימוד האגדות על
סבלנותו של הלל הזקן
ועל רבי שמעון בן אלעזר
והאיש המכוער.

גאווה וענווה :רבי
שמעון בן אלעזר
והמכוער

חברות ומנהיגות :עיסוק
במידת הסבלנות ואורך
הרוח ובגאווה וענווה
ביחס לזולת.

סבלנות
התגברות על
כעס
ענווה

"רך כקנה ולא
קשה כארז"
דרך האמצע

האזנה לעיבוד האגדות על
סבלנותו של הלל ועל רבי
שמעון בן אלעזר באתר שלי
ושלכם

פעילות :בעקבות
הרמב"ם – גאווה ,ענווה
ושפלות רוח ,מציאת
שביל הזהב.

חודש

מס'
שיעורים

יחידות נלמדות

נושאים ותכני לימוד

ערכים נלמדים

מושגי יסוד

פעילויות דיגיטליות
וחווייתיות

הערכה

אייר

2

חלק ב יחידות :8-7
יום ירושלים א :ירושלים
– בלב העם

יום ירושלים :ירושלים
כעיר מרכזית בתולדות
העם ועד היום ,וכעיר
מעורבת החשובה גם
לדתות אחרות.

ירושלים

עיר בירה

זיקה למקום

"אם אשכחך
ירושלים"

יחידה דיגיטלית "לבקר
בירושלים" באתר שלי
ושלכם

משימה :הכנת "תעודת
זהות" ליום ירושלים

אפריל-מאי

יום ירושלים ב :מעורב
ירושלמי

חברות ומנהיגות:
ירושלים כמחברת
ומאחדת בין אנשים

סיוון
מאי-יוני

3

חלק א יחידות :11-10
לא לשנאה :קמצא ובר
קמצא

אגדה :לימוד האגדות על
קמצא ובר קמצא ועקיבא
ורחל.

הכרת תודה לסובבים
אותי :עקיבא ורחל

חברות ומנהיגות :על
שנאת חינם וכוחה
וחשיבות האהבה ,על
הכרת תודה

זיכרון
שלום

מזרח

הצעה לפעילות כיתתית:
סיור בירושלים

"העיר שחוברה
לה יחדיו"

פעילות יצירתית
לסיכום :הכנת כרזה
המציגה את רב-גוניותה
של ירושלים.

"שאלו שלום
ירושלים"
אהבה

בית המקדש

הכרת תודה

שנאת חינם
מודה אני

האזנה לעיבוד האגדות על
קמצא ובר קמצא ועקיבא
ורחל באתר שלי ושלכם

הכנת תסריט לסרט על
קמצא ובר קמצא
פעילות :מיומנה של
רחל ,כתיבת מכתבי
תודה

