תכנית "שלי ושלכם – ערבות הדדית" לכיתה ד' – 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

אלול-תשרי

3

יחידת מבוא:
ערבות הדדית

ערבות הדדית :משל
הספינה ,חשיבות הערבות

חלק ג יחידות :2-1
סוכות א :החג,
מקורותיו ומנהגיו

סוכות :מידע על החג,
הסוכה כבית ארעי ,ארבעת
המינים כמסמלים ערבות
הדדית

ספטמבר-
אוקטובר

סוכות ב :ארבעת
המינים ,שונים אבל יחד

חשוון
אוקטובר-
נובמבר
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חלק א יחידות :3-1
משנה מהי – מבוא
למשנה ולמסכת אבות
"אם אין אני לי" –
אחריות כלפי עצמי
וכלפי אחרים
שלי-שלך – יחס לרכוש
שלי ושל אחרים

ערכים נלמדים מושגי יסוד
אכפתיות

ערבות הדדית

שותפות

"כל ישראל ערבים
זה לזה"

ערבות
ריבוי ומגוון

פעילויות דיגיטליות
וחווייתיות

הערכה

יחידה דיגיטלית "סוכות
– אושפיזין והכנסת
אורחים" באתר שלי
ושלכם

פעילות שנתית :יסודות
לבניית חברה (האי
הבודד)

ישיבה בסוכה

משימה לסוכות :חידון
אחד על אחד

ארעי/קבע
ארבעת המינים

פרקי אבות :מהי המשנה,
ציר הזמן של המסירה,
יהודה הנשיא ,מהם פרקי
אבות ,הלל הזקן" ,אם אין
אני לי – מי לי" (אחריות
לעצמי ולאחרים)" ,ארבע
מידות באדם" (יחס לרכוש).

מסורת

חז"ל

אחריות

משנה

התחשבות
בזולת

מסכת אבות

שותפות

"אם אין אני לי"
"שלי-שלך"
הקיבוץ – חברה
שיתופית

יחידה דיגיטלית "מבוא
למסכת אבות" באתר
שלי ושלכם
פעילות כיתתית "שוק
קח-תן"

יצירת כרזה :המחשה
לחלקי המשנה "אם אין
אני לי"

חודש

מס'
שיעורים

יחידות נלמדות

נושאים ותכני לימוד

כסלו
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חלק א יחידות :5-4
"אל תהי בז" – לדעת
להעריך

פרקי אבות :לימוד דבריו
של בן עזאי על היחס
המכבד והראוי לכל אדם
ודבר ,לימוד דברי מתיא בן
חרש על הקדמת שלום.

נובמבר-
דצמבר

פשוט לומר 'שלום' –
לברך בשלום וגם לחייך

ערכים נלמדים מושגי יסוד
כבוד הבריות

"אל תהי בז"

הערכה

"אין לך אדם שאין
לו שעה"

שוויון

הקדמת שלום

טבת

4

דצמבר-
ינואר

חלק א יחידות :8-6
כשאנו כועסים – לשלוט
בכעס ולהירגע
לדון לכף זכות –
שופטים ומבינים את
האחר

פרקי אבות :לימוד משנה
על כעסים ושליטה בהם,
לימוד דבריו של יהושע בן
פרחיה על החשיבות בדין
לכף זכות ולימוד על סוגי
מחלוקות.

ראיית הטוב
שיח ודיון

שבט
ינואר-
פברואר
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לדון לכף זכות

מחלוקת לשם
שמים
הלל ושמאי

חלק ג יחידות :3-4
ט"ו בשבט א :החג
וגלגוליו לאורך הדורות

ט"ו בשבט :לימוד על
התפתחויותיו השונות של
החג החל מ"ראש השנה
לאילן" ועד חג נטיעת
העצים ,והתמקדות בתחום
איכות הסביבה.

חלק ב' יחידה :1
מסע בלוח השנה –
ייחודו של לוח השנה
העברי

זמן יהודי-ישראלי :לימוד
על לוח השנה העברי

ט"ו בשבט ב :לגלות
אחריות לסביבה

נוח לכעוס ונוח
לרצות

חזקת החפות

יש מקום למחלוקת –
מתווכחים בצורה ראויה

יחידה דיגיטלית
"פתגמים – עצות טובות
לחיים" באתר שלי
ושלכם

פעילות חקר :חשיבותם
של בעלי חיים וצמחים
שונים בכדור הארץ

עריכת משפט כיתתי:
האם ראוי לפטר בשל
היעדר סבר פנים יפות

הסברת פנים

התפייסות

פעילויות דיגיטליות
וחווייתיות

הערכה

יחידה דיגיטלית "תרבות
הדיבור" באתר שלי
ושלכם
סרטון "איך אנחנו
רבים?" באתר שלי
ושלכם

אחריות

ראש השנה לאילן

דאגה לסביבה

שבעת המינים

איזון

סדר ט"ו בשבט

מסורת

"לעובדה ולשומרה"

חיבור לארץ

שימוש מחדש,
הפחתה ,מחזור

יחידה דיגיטלית "לוח
השנה העברי" באתר
שלי ושלכם

חיבור לעם

לוח שנה עברי

בחברותא :תרגיל
שפיטה לכף זכות
באופן אישי :כתיבת
הצעות לניהול מחלוקת

הצעה לפעילות ביוזמת
"דיבור חדש"
צפייה במצגת על שבעת
המינים באתר שלי
ושלכם

זמן יהודי

פעילות יצירה :חיבור
סיפור הממחיש את רעיון
"אל תהי בז"

הצעה לפעילות:
משחקים בנושא חודשים
וחגים

משימה לט"ו בשבט:
חידון אחד על אחד
משימה מסכמת לט"ו
בשבט :שיוך דמויות
מהקומיקס לשלב
המתאים להן בגלגולי
החג
משימה לסיכום לוח
השנה :ציוני דרך לחגים

חודש

מס'
שיעורים

יחידות נלמדות

נושאים ותכני לימוד

אדר
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חלק ב יחידות :3-2
ירח חדש ומחדש –
הירח ,החודש ,והלוח
העברי

זמן יהודי-ישראלי :לימוד
על החודש העברי ואופן
קביעתו ,ועל חלוקתם של
ימי השבוע ושבת.

פברואר-
מרץ

ערכים נלמדים מושגי יסוד
התחדשות

ראש חודש

יום מנוחה

קידוש החודש

זיכרון

גלגל המזלות

שבוע טוב! – ששת ימי
השבוע ושבת

ימות החול ושבת
קידוש

פעילויות דיגיטליות
וחווייתיות

הערכה

יחידה דיגיטלית "קידוש
החודש" באתר שלי
ושלכם

משימת חקר :חוקרים
חודש

השמעת שירי הבדלה
ועריכת טקס הבדלה
בכיתה

פרשת השבוע

משימה :חודשים
מבולבלים
משימה מסכמת לימות
השבוע :הכנת שלט ציון
דרך לשבת

הבדלה
ניסן
מרץ-אפריל

3

חלק ב יחידה :4
"ויהי ערב ויהי בוקר" –
יום ,שגרה או
התחדשות?
חלק ג יחידות :6-5
יום הזיכרון לשואה
ולגבורה א :מחיר
השנאה – על
אנטישמיות וגזענות
יום הזיכרון לשואה
ולגבורה ב :לפעול נגד
השנאה

זמן יהודי-ישראלי :לימוד
על אופן קביעת הימים בלוח
השנה העברי – החל
מהערב ,על חלקי היום ,ועל
ההתחדשות שבכל יום.
יום הזיכרון לשואה
ולגבורה :לימוד על
האנטישמיות שברקע
השואה ,על סכנות הגזענות
ועל חסידי אומות העולם.

חזרה
התחדשות
הכרת תודה
שוויון

"ויהי ערב ויהי
בוקר"

פעילות כיתתית להודות
על הכל מאלף ועד תו

פעילות בחברותא :כיצד
מתנהלים חיינו?

חלקי היום (עלות
השחר ,צאת
הכוכבים)...

צפייה ופעילות בעקבות
הסדרה "מה אתם הייתם
עושים?"

משימת בית :כתיבת
'יומן הערכה' על הימים
בחיינו

חסד

שגרה

היחס ל'אחר'

גזענות
אנטישמיות
שואה
חסידי אומות
העולם
"כל המקיים נפש
אחת"

משימה :סיכום מידע
חדש על יום השואה
יצירה כיתתית :גל
אבנים של מעשים טובים

חודש

מס'
שיעורים

יחידות נלמדות

נושאים ותכני לימוד

אייר
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חלק ג יחידות :8-7
שבועות א :קולות
וברקים – מתן תורה

שבועות :לימוד על החג
כחג מתן תורה ,משמעות
התורה בהיסטוריה היהודית
וחיבורה אלינו ,משמעות
הלימוד וההעברה מדור
לדור.

אפריל-מאי

שבועות ב :עם הספר

ערכים נלמדים מושגי יסוד
לימוד

תורה

מסורת

מעמד הר סיני

זיכרון

מתן תורה
עם הספר

פעילויות דיגיטליות
וחווייתיות

הערכה

פעילות דמיון מודרך:
מעמד הר סיני

משימה :חידון אחד על
אחד לחג השבועות

חיבור חווייתי לרעיון
הלימוד בעקבות השיר
"אצלנו בכפר טודרא"
צפייה במצגת "ספרים
מקודשים בעולם" באתר
שלי ושלכם

סיוון
מאי-יוני
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חלק ג יחידה :9
שבועות ג :מגילת רות
– מגילה של חסד
חלק ב יחידה :5
זמן יהודי-ישראלי –
יחידת סיכום

שבועות :לימוד חלקים
ממגילת רות במיקוד על
נושא החסד והנתינה
במגילה והחיבור לחג
השבועות.
זמן יהודי-ישראלי :סיכום
הנלמד השנה באמצעות
משחק וחידון

חסד

מגילת רות

נתינה

חג הקציר

עזרה לזולת

לקט ,שכחה ופאה

פעילות שיא מסכמת
ללימוד השנה – ערב
לימוד משותף ילדים
והורים
משחק מסכם "צועדים
במסלול השנה"

חידון :לוח השנה העברי
סיכום "האי האידאלי"

