
 פריסה שנתית –לכיתה ו' מסורת וחידוש"  –תכנית "שלי ושלכם 

 הערה: בחלוקה לחודשים בא לידי ביטוי הצורך להשאיר שעות נוספות ללימוד מועדים נוספים במעגל השנה.

 ישראלית להקצות שתי ש"ש לכיתה ו-החלוקה על פי הצעת המטה לתרבות יהודית

מס'  חודש
 שיעורים

דיגיטליות פעילויות  מושגי יסוד ערכים נלמדים לימודנושאים ותכני  יחידות נלמדות
 וחווייתיות

 הערכה

 תשרי-אלול

-ספטמבר
 אוקטובר

 יחידת מבוא:  5
 מתבגרים

 : 1חלק ג, יחידה 
שמחת תורה ושמיני 

 עצרת

 

: לקראת בת ובר מצווה
אחריות ועצמאות בגילאים 
שונים, מהו טקס, מאפייני 

 טקסי גיל המצוות.

: משמעות שמחת תורה
השמחה, כבוד התורה, 

הקריאה בתורה, שמחת 
 הגשמים.  

 

 אחריות

 עצמאות

 שמחה

 

 בת מצווה

 בר מצווה

 טקס

 שמחת תורה

 ספר תורה

 שמיני עצרת

מצגת "חוגגים בת מצווה 
שלי ובר מצווה" באתר 

 ושלכם

הצעה  :סיכוםפעילות 
בת או בר מצווה לטקס 

 משלהם

 : פעילות
עיתונט לנוער שמחת 

 תורה

 חידת אתגר מסכמת

 חשוון

-אוקטובר
 נובמבר

: 1-3חלק א יחידות  6
מקומה של התורה 

 בחיינו

 מעמד קריאת התורה

פרשת השבוע והעלייה 
 לתורה

משמעות  פרשת השבוע:
התורה עבורנו, הקריאה 

בתורה והתפתחותה, עלייה 
 לתורה.  

 ערך הלימוד

 "לא הביישן למד"

 לימוד מתוך ענווה

 קריאה בתורה

 לתורהעלייה 

 פרשת השבוע

 הפטרה

 טעמי המקרא

 חז"ל

 

יחידה דיגיטלית "טעמי 
שלי המקרא" באתר 

 ושלכם

יצירת לוח פרשת השבוע 
כיתתי. התלמידים 

יתחלקו לזוגות, לכל זוג 
תוקצה פרשה והם יספרו 
בקצרה על מאורע מרכזי 

 בפרשה.

: פנים פעילות בקבוצות
 שונות לתורה

: פרשות פעילות חקר
 התורה

: התנ"ך חקרמשימת 
 סביבנו

 חידת אתגר מסכמת



מס'  חודש
 שיעורים

דיגיטליות פעילויות  מושגי יסוד ערכים נלמדים לימודנושאים ותכני  יחידות נלמדות
 וחווייתיות

 הערכה

 כסלו

-נובמבר
 דצמבר

 : 4חלק א יחידה  6
 מהו מדרש?

 : 5חלק א יחידה 
 דורשים את פרשת וישב

 :  2חלק ג יחידה 
 מאז ועד היום –חנוכה 

: היכרות עם דרשנות מדרש
 דרשנות עכשווית, התורה,

דרשנות סביב פרשה 
 .וישב – במועדה

: התפתחות החג חנוכה
בתקופות השונות, וגישות 

 נס מול גבורה –שונות לחג 

 מסורת וחידוש

 יצירה אישית

 מדרש ודרשנות

 אגדה והלכה

 תורה שבעל פה

מידה כנגד 
 מידה

 נס

 התייוונות

צפייה במחזה "יוסף 
וכתונת הפסים 

 המשגעת"

יחידה דיגיטלית "אור 
 וחושך בחג החנוכה"

מדרשים משימת חקר: 
 עכשוויים

מדרש פעילות יצירה: 
 על יוסף

פעילות מסכמת: 
 לקראת דרשה

 חידת אתגר מסכמת

עיתונט לנוער  :פעילות
 חנוכה 

: בעד ת דיבייטפעילו
ונגד שילוב תרבויות 

נוספות בתרבות 
 הישראלית

 טבת

-דצמבר
 ינואר

 : 6חלק א יחידה  8
דורשים את פרשת 

 שמות

 :1-3 חלק ב יחידות
 בדרך לעצמאות

 המגילהצלילה אל 

 עלייה וקיבוץ גלויות

 ה: דרשנות עתיקמדרש
לפרשת שמות,  הוחדש

דמויות מפתח נשיות, 
 אמצעים שונים למדרש.

: עצמאות מדינית עצמאות
ועצמאות אישית, מגילת 

 העצמאות, העליות לארץ.

 מנהיגות

 עשייה

 

השלמת פערים 
באמצעות 

 מדרש

 מדרש מילה

 מדרש תמונה

 כ"ט בנובמבר

 קיבוץ גלויות

הצעה לפעילו חוץ: סיור 
דרשנות  –במוזיאון 

 אומנותית לתנ"ך

צפייה בסרט "נסיך 
 מצרים"

צפייה בסרטון הכרזת 
המדינה באתר "שלי 

 ושלכם"

הצעה לפעילות חוץ: 
ביקור ב"בית העצמאות" 

 מוזיאון בבית דיזנגוף –

 פעילות מסכמת:
 לקראת דרשה

 חידת אתגר מסכמת

 פעילות חקר: 
 דוד בן גוריון

כתיבת  פעילות מסכמת:
מגילת עצמאות אישית 

 או כיתתית

: עזרה פעילות כיתתית
 לעולים חדשים



מס'  חודש
 שיעורים

דיגיטליות פעילויות  מושגי יסוד ערכים נלמדים לימודנושאים ותכני  יחידות נלמדות
 וחווייתיות

 הערכה

 שבט

-ינואר
 פברואר

 :4חלק ב יחידה  4
וחירויות שוויון זכויות 

 הפרט

 :5חלק ב יחידה 
 שלום

: יישום עקרונות עצמאות
השוויון במדינת ישראל 

ובחיינו, ערך השלום 
 והשתקפותו במדינת ישראל

 האדם זכויות

 שוויון זכויות

 ת הפרטיוחירו

 שלום

 

 זכויות טבעיות

 משפט צדק

 גבולות החופש

 גישור

פתרון סכסוכים 
 בדרכי שלום

סיור בירושלים הצעה ל
בעקבות הלימוד: בית 

המשפט העליון, 
'אנדרטת השלום', מרכז 

 מורשת בגין.

 

  חידת אתגר מסכמת

 מסכמתמשימה 
: למגילת העצמאות

 בחינת יישום הערכים
 הנלמדים במדינה
באמצעות צילום 

 התרחשויות ומקומות

 אדר

-פברואר
 מרץ

 :3-4חלק ג יחידות  6
 –יחידה א  פורים

 סיפורה של אסתר

ערכים  –פורים יחידה ב 
 בפורים 

: השתקפות סוגיות פורים
עכשוויות של זהות, חירות 
ועצמאות במגילת אסתר, 

והכרת הערכים החברתיים 
 הגלומים במנהגי פורים 

 אחריות

 ערבות הדדית

 

 מגילת אסתר

 מעמד האישה

 זהות אישית

ארבעת 
 ה"ממים"

יחידת דיגיטלית: גילוי 
 והסתר במגילת אסתר

הצעה לפעילות חוץ: 
מפגש עם אנשים ששינו 

את חייהם בעקבות שינוי 
 פנימי שעברו

המחשת מנהגי העדות 
השונות בכיתה: הבאת 
 תלבושות, מאכלים ועוד

לנוער  עיתונט :פעילות
  פורים

: בחינת משימה מסכמת
נושאים ערכיים 

יום -מהמגילה בחיי היום
 שלנו

 חידת אתגר מסכמת

 ניסן

 אפריל-מרץ

 :5-6חלק ג יחידות  4
עבדות  –יחידה א  פסח

 וחירות

והגדת  –פסח יחידה ב 
 לבנך ולבתך

קשיי העבדות בעבר : פסח
ועבדות בימינו, חשיבות 

החירות, והעברת הסיפור 
ההיסטורי  הלאומי

באמצעות הגדה )שיח( 
 ואמצעים נוספים

 חירותמול עבדות 

 דורי-ביןקשר 

 מסורת וחידוש

 

 יציאת מצרים

 הגדה של פסח

 אסירי ציון

 "שלח את עמי"

 ליל הסדר

 קערת הסדר

 יחידה דיגיטלית: פסח 

הצעה: מפגש עם אסיר 
ציון מהקהילה הרוסית או 

 האתיופית

המחשת מנהגי העדות 
גדה" בליל השונות של "ה

 הסדר באמצעים שונים

עיתונט לנוער  :פעילות
  פסח

 חידת אתגר מסכמת

משימת חקר על קבוצות 
 מדוכאות

 

 



מס'  חודש
 שיעורים

דיגיטליות פעילויות  מושגי יסוד ערכים נלמדים לימודנושאים ותכני  יחידות נלמדות
 וחווייתיות

 הערכה

 אייר

 מאי-אפריל

 :7חלק א יחידה  2
דורשים את פרשת 

 קדושים

 

: דרשנות סביב מדרש
קדושים,  –פרשה במועדה 

על התמקדות במדרש 
נטיעת עצים וכבוד  רעיונות
 הזקנים

 קשר לארץ

 עצמאות

 כבוד

 

 משל

"מפני שיבה 
 תקום"

 אזרחים ותיקים

מפגש או ראיון עם 
אזרחים ותיקים: מה אנו 

 לומדים מהם

פעילות מסכמת: 
 לקראת דרשה

 חידת אתגר מסכמת

 

 סיוון

 יוני-מאי

 :8חלק א יחידה  4
 הדרשה

 סיכום השנה

לימוד נושא הדרשה  מדרש:
בציבור, מאפייני הדרשה 

ואופן יצירת  לעומת המדרש
 הדרשה

 אחריות אישית

 ביטוי עצמי

 לימוד

 דרשה

שבעים פנים 
 לתורה

 דרשה בציבור

אמצעים 
 רטוריים

 פעילות בקבוצות: 
 דרישת פרשת בהעלותך

 : משימה
 יצירת דרשה אישית

 

 

 


