
 
 

 

 ש "ש 06תרבות ישראל '  וכיתות  –הצעה לפריסה שנתית 

 נושאים אירועים מיוחדים חודש

 תשרי -אלול

 ספטמבר

 ראש השנה

 

בחוברת חגים  5' המלצה עמ( )באתר חינוך ישראלי)משמעות המקצוע תרבות ישראל  -ש שיעור לפתיחת הנושא  "ש 1

 (כשעורי בית 

 .7- 6עמודים  –ש פתיחת חוברת החגים "ש 1

  11 - 8חקר חג תשרי בחוברת עמודים  –ש "ש 3

 -תשרי

 חשוון

 אוקטובר

 סוכות+ יום כיפור 

 

 .8 -7' עמ( כעבודת בית מקדימה לשיעור 5-6' לתת את עמ: המלצה) פתיחת שנת גיל מצוות  –ש "ש 1

  17- 1טקסי התבגרות עמודים  –ש "ש 3

 (ישראלי חינוך באתר ינוךהח משרד דרישת פ"ע השנתי הנושא)  בגין מנחם – ש"ש 1

 כסלו -חשוון

 נובמבר

 יום הזיכרון יצחק רבין

 חג הסיגד

 ט בנובמבר"כ

 .66 - 18' הכרות וברור עמדות עמ –בר המצווה שלנו  –ש "ש 3

  33 -67' חירות ואחריות פתיחת הנושא עמ –ש "ש 1

  36 – 35' מעגל המשפחה עמ 33' ג משימות פתיחה עמ"י –ש "ש 1

 (יכולים להיות לשיעורי בית 8 -7' עמ)בחוברת  5-6ת נושא מפרשה לדרשה עמוד ש פתיח"ש 1

 (עד לנקודת למפנה) 66- 63חקר חג חנוכה עמודים  –ש "ש 6

 טבת -כסלו

 דצמבר

 יום הזיכרון דוד בן גוריון

 חנוכה

 

  67 -66חקר חג חנוכה עמודים  –ש "ש 6

 (באתר חינוך ישראלי)דוד בן גוריון  –ש "ש 1

  37-31' המשך המעגל הקבוצתי והמעגל הקהילתי עמ+ ג משימות מעקב "ש י"ש 6

 ש מפרשה לדרשה "ש 6

 

 שבט-טבת

 ינואר

 

 בטבת' י

יום הזיכרון הבינלאומי 

יום המאבק + לשואה 

 באנטישמיות

  

 33 - 31' עמ( משימת אתגר )+ מצוות ועול מצוות  –ש "ש 1

 מפרשה לדרשה  -ש  "ש 6

 

 

 



 
 

 

 אדר -שבט

 פברואר

 

 , ו בשבט"ט

 שבט' ל יום המשפחה

 ש מפרשה לדרשה "ש 3

עבודת בית  16-13: המלצה)בחוברת  11עד עמוד . הבנה והכרות עם מושגי בסיס, פתיחת הנושא  –ש חלוציות "ש 3

 (קבוצתית 

 באתר חינוך ישראלי  –ש טו בשבט "ש 1

 ניסן -אדר

 מרץ

 פורים

היום הבין לאומי למאבק 

 בגזענות

 פסחחג ה

 באתר חינוך ישראלי  –פסח  / ש פורים"ש 1

 .בחוברת 63 – 13' חלוציות בהיבטים שונים עמ -ש חלוציות  "ש 3

 ש חקר יום העצמאות "ש 6

 אייר -ניסן

 אפריל

 יום הזכרון לשואה ולגבורה

+ ל "יום הזיכרון לחללי צה

 יום העצמאות

 ש חקר יום העצמאות "ש 6

 .בחוברת 68 -61' ם חלוציים עמנבחרת החלוצים ומעשי –חלוציות  ש"ש 6

 סיוון -אייר

 מאי

 ג בעומר"ל

 יום ירושלים

 

  38 -66מגילת העצמאות עמ  –ש חלוציות "ש 3

 33-36בחוברת . עבודה לקראת אירוע שיא של שנת גיל מצווה ש"ש 3

 תמוז -סיוון

 יוני

 33-36 בחוברת. מצווה גיל שנת של שיא אירוע לקראת עבודההמשך ש "ש 6 שבועות 

 ( 'יש גם בחומרי ה –רשות )התקווה ודגל המדינה  – חלוציות ש"ש 3

 מפרשה לדרשה  –ש "ש 6
 

 ( ש"ש 51כ "סה)חוברת חגי ישראל  –צבע בורדו 

 (ש"ש 51 כ"סה) חוברת בני ובנות מצווה –צבע כחול 

 (ש"ש 51 כ"סה)מפרשה לדרשה  -צבע סגול 

 (ש"ש 51 כ"סה)חוברת ציונות  –צבע ירוק 

 נושאים נוספים שאינם חלק מסלבוס המקצוע ועומדים לרשותכם באתר חינוך ישראלי  -אפורצבע 

 


