
 
 

1 

 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית

 אגף מורשת

 בחינוך הממלכתיתנ"ך הפיקוח על 

  

 

 הלימה בין תכנית הלימודים למסגרת שעות הלימוד במקצוע :

 חינוך הממלכתינ"ך בת

 מפמ"ר : רוני מגידוב

 וחורף תשע"ה התכנית תקפה להיבחנות בבחינות הבגרות במועד קיץ תשע"ד
 

 מהלך שלוש שנות הוראה בהלימה לשעות ההוראההצעה לחלוקת פרקי הלימוד ב

 

הלימה בין תכנית הלימודים החדשה (תשע"א) למסגרת שעות ההוראה בתשע"ד בשתי יח"ל תנ"ך . 1

 )131, 1205(שאלון  ממלכתי

 

 מס' שעות לימוד מס' פרקים חומר הלימוד

  מלכים

 מלכים א'
 פרקים: י"א, י"ב, כ"א 

  
 מלכים ב' 

, 14-1א, כ"ב, כ"ג פרקים: י"ז, י"ח, כ"
 , כ"ה20-8כ"ד 

 
 דברים

 .1-12פרק: י"ב 

11 33 

 מל"א:

13 

 

 מל"ב + דברים:

20 

 נביאים ושיבת ציון

 ירמיה 
 , כ"ו, כ"ח, 20-1פרקים: א', ז' 

  
 יחזקאל 

 פרקים: י"ח, ל"ז
  
 ישעיה 

 16-1פרק: מ' 
 

 עזרא
 7-1פרק: א' 

8 20 
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 חוק

 קריאת שמע
 14-4ו'  דברים 
  
 עשרת הדברות 
  14-11ד'  םדברי 
  18 -1כ' שמות  
מקורות  

 מקראיים להשוואה:
  18-6ה' דברים 

 מתוך החוק האזרחי 
-18ט"ו  דברים 

 עבדות)  -(עבד ואמה  12
 (כיבוד הורים)  3י"ט  ויקרא

  
 גר, יתום ואלמנה 
  23-20כ"ב  שמות 
מקורות  

 מקראיים להשוואה: 
 (גר, יתום ואלמנה)  34-33י"ט  ויקרא
(גר, יתום  22-17כ"ד , 29-28י"ד  דברים

 ואלמנה) 
  
 חגים, שלושת הרגלים 

  19-14כ"ג שמות  
מקורות  

 מקראיים להשוואה: 
 17-1ט"ז דברים 

  
 חוקים סוציאליים 
 37-32, 18-11י"ט  ויקרא 

 
 חוקי מלחמה

  20-1כ'  דברים

11 20 

 הבריאה וראשית האנושות

 .1-9א', ב', ג', ד', ו', ט', י"א  בראשית
  .ח' תהלים 
  

 ורי אבותסיפ
י"ב, ט"ו, ט"ז, י"ז, י"ח, י"ט,  בראשית

כ"ז,  ,34-19, כ"ה 19-1, כ"ב 21-1כ"א 
 כ"ח, כ"ט, ל"ב,.

 

21 65 

 בריאה וראשית

 האנושות:

25 

 :סיפורי אבות

40 

 חכמה

, 5-1פרקים: א', ב', ח', ט', מ' איוב 
 מ"ב. 
 , י"ב.10-7פרקים: א', ג', י"א קהלת 

9 25 

 163 60 סך הכל



 
 

3 

 

 

 :(מספר השאלון יפורסם במהלך תשע"ד) כנית הלימודים החדשה המעודכנת (מתשע"ג) כוללת. ת2

 

 מס' שעות לימוד מס' פרקים חומר הלימוד

 ונביאיםמלכים 

,  ב"י, 43-26,  13-1  א"י, 13- 1' י' א  מלכים
 , א"כ, ט"י, ח"י, ז"י, 33-23  ז"ט
 

, 37 – 35  ט"י, ח"י, ז"י, 31 - 1  ו"ט' ב מלכים
, 20-8 ד"כ,  31 – 25,  14- 1  ג"כ, ב"כ, א"כ
 . ה"כ
 

  20-1  ג"ל פרק', ב הימים דברי
   22-21 ז"ט, 12-1 ב"י: פרקים: דברים

 
 מקראיים חוץ מקורות

 סנחריב של השלישי המסע 
 שורות", בשיקגו המזרחי המכון מנסרת"ב

49-18  
 לכיש כיבוש תבליט 

 בנינוה סנחריב של מארמונו
  
 .4- 1' ב' א ישעיה 
  
,  24 - 1' ז, 3 - 1' א: פרקים ירמיה 

 , 14 – 1 ה"כ
  
  27 – 21' ה,  11 – 1' ד, 2 -1' א עמוס 

24 65 

מל"א + עמוס 

 30 :ישעיה

 :מל"ב + ירמיה

35 

 

 חובה נושאי

 שיבת ציון
 20 - 1 ח"י יחזקאל

 6 – 1' ד, 7 – 1 א עזרא
 'א חגי

 11 – 1' מ ישעיה 
 

 נביאי אמת ושקר
 22 - 9 ח"י דברים
 ח"כ, 32 – 25 ג"כ', כ   ירמיהו

  
 חוק 
 שמע קריאת 

  14-4  'ו דברים 
  סוציאליים חוקים 

 22 – 10 ד"כ דברים
 הלוואה 

 .פרוזבול+  12 – 1 ו"ט דברים
 מלחמה 

 כ דברים
 

17 36 
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 חכמה
  איוב

 ב"מ', ב', א: פרקים 
  קהלת

 ',א: פרקים 

 נושאי בחירה
יש לבחור שניים. מורה שלחוץ מאד בחומר 

 .ל לבחור אחדיוכ
 

 שיבת ציון
 ז"קל תהילים, 'ה  איכה, 14 – 1 ז"ל יחזקאל

 
 נביאי אמת ושקר

 17- 7 'ז עמוס, ו"כ ירמיהו, ב"כ א"מל
 

 חוק
 עבדות - ואמה עבד 

  18-12 ו"ט דברים
 46 – 39 ה"כ ויקרא

 סוציאליים חוקים 
 37 – 32, 18 – 1 ט"י ויקרא

 הלוואה חוקי 
 23 - 8 ה"כ ויקרא

 שלטון סדרי 
 13 - 8 ז"י, 21 – 18 ז"ט דברים

 
 חכמה

 איוב
 5-1' מ, ח"ל', ט', ח 

 קהלת
 .ב"י, 10 – 7 א"י' ג 

6 18 

 בראשית

 בריאה וראשית האנושות
 .9-1 א"י, 22-5'  ו' , ד', ג ,'ב', א: פרקים

 מקראיים חוץ מקורות
 אליש אנומה -הבבלי הבריאה ספור

 הריגת -  140-129,  104-93 שורות רביעי לוח
 מגופה העולם ובריאת תיאמת

 האדם בריאת -  34-29,  8-5 שורות שישי לוח
 
 האבות סיפורי 
 19-1 ב"כ   ,ח"י, ז"ט,  ו"ט, ב"י, 32 – 26 א"י
 22 ב"ל, 26 – 25' ל, ט"כ, ז"כ, 34 - 19 ה"כ, 
– 32. 

16 45 

בריאה וראשית 

  :האנושות

20 

 

 :סיפורי אבות

25 

 63 סך הכל

למי שבחר נושא 

 -אחד בלבד בחירה 

60 

164 

למי שבחר נושא 

 -בחירה אחד בלבד 

154 
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בתשע"ד בשתי ) למסגרת שעות ההוראה המעודכנת (תשע"ג הלימה בין תכנית הלימודים החדשה. 3

)140, 900161(שאלון  יח"ל תנ"ך ממלכתי לעולים חדשים
*

 

 

 ל בבחינת הבגרות.בתכנית העולים יוכרז בכל שנה יפורסם מהו נושא החובה ואיזה נושא לא ייכל

 נושא החובה יהיה אבות האומה.על פי תכנית הלימודים החדשה לעולים תהיה בחינה ה בשנה"ל תשע"ד

 עבדות וחירות. –הנושא שלא ייכלל

 

 להלן הצעה המפרטת את פרקי הלימוד המוצעים ללמידה בכל אחת משנות הלימוד בחטיבה העליונה:

 

מס שעות  מס. פרקים הכתובים המקראיים הנושא

 ללימוד

 בריאת העולם
 – 5א', ב', ג', ד', ו'  בראשית: 

 .9 – 1י"א  ,17 – 1, ט' 22

8 32 

 אבות האומה
נושא חובה 

 תשע"דב

 1: י"ב, י"ז, י"ח, כ"א בראשית
, כ"ג, כ"ז 19 – 1, כ"ב 21 –

 – 23, ל"ה 26 – 1כ"ח, כ"ט, ל' 
 – 1, מ"ה 34 – 18, ל"ז, מ"ד 29

16. 

13 40 

  עבדות וחירות
  

המסגרת החוקית של 
 העם

 18 – 1:  י"ט, כ' שמות
 – 32, 18 – 9, 4 -1:  י"ט ויקרא

37. 
;  20 – 1, טז 15 – 1:  ו' דברים

   20 – 8י"ז 

5 15 

מההתנחלות 
 לשופטים ולמלוכה

 , ב'11 – 1:  א' יהושע
  23 – 6:  ב' שופטים

, ט"ז, 1י'  –:  א', ח', ט' שמ"א
 ,54- 32, 20 – 17, 11 – 1 ז"י

 כ"ח
 . 17 – 1:  ז' שמ"ב

10 25 

הגיורת  –רות 
 הראשונה

 , ד': א', ב', ג'רות
4 15 

עם אחד שתי 
 ממלכות

 – 26, 13 - 1:  ג', י"א אמל"
 , י"ב, כ"א43

 , כ" ה8-20י"ז, כ"ד  מל"ב:
 :  כ"ח ירמיהו
 4 -1, ב' 20 – 1: א' ישעיה

10 26 

 גאולה ותקומה

7 -1:  א' עזרא  
 יחזקאל: ל"ז 14-1

ז: תהילים " ל  ק

3 10 

  סך הכל
53 163 
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אך הוא יהיה לפי תכנית העולים החדשה. החל מקיץ תשע"ד יש  שימו לב מדובר באותו מספר שאלון *

 ללמד על פי תכנית זו.


