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מהלך שיעור מספר 1



ישראל,�שנות�ה-�40-60






       


�

הם�היו�עשרה/�ברוך�דינר,��1960
           


           





   




    �- �      



שאלות לדיון בכיתה לאחר הצפייה :
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הוא�הלך�בשדות/�יוסף�מילוא,�1967
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שאלות לדיון בכיתה לאחר הצפייה:
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מהלך שיעור מספר 2

ישראל,�אמצע�שנות�ה-90–�2000רב�תרבותיות�

מבוא

           








           






 




י - יב ונה, כיתות  197חטיבה עלי

לילסדה/�שמי�זרחין,��1995
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חופשת�קיץ�/דן�וולך,�2007
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שאלות לדיון בכיתה לאחר הצפייה בסרט:
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אושפיזין/�גידי�דר,�שולי�רנד,��2004
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