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 הלימה בין תכנית הלימודים למסגרת שעות הלימוד במקצוע :

 תנ"ך

 מירי שליסלמפמ"ר : 

ובחורף תשע"ה תכנית תקפה להיבחנות בבחינות הבגרות במועד קיץ תשע"ד  

 

מורים ללמד מסמך ההלימה מבוסס על תכנית הלימודים החדשה בתנ"ך ששמה לה ליעד לאפשר ל

מתוך ראיה כוללת, תוך דגש על דיון כתתי ופיתוח חשיבה בקרב התלמידים, מבלי לוותר על 

 הקניית ידע, מיומנויות למידת פרשנות וכדומה. 

מה נדרש ללמד בכל למורה המבהירות לכל פרקי הלימוד המופיעים להלן, נכתבו יחידות מלווה 

ה והעמקה בהקשר אישי, ומצויין מספר שעות הצעות להרחבובכל יחידה ישנם המלצות פרק. 

 ההוראה המומלצות. 

 כל החומרים יופיעו במהלך הקיץ באתר 'ללמוד וללמד', האתר המלווה את מורי התנ"ך.

 כיוון שזוהי תכנית לימודים חדשה, יתכנו בשנים הבאות שינויים ותיקונים במסגרת הלימוד. 

 

 

 מש יחידות( )לתלמידי שלוש וח יחידה ראשונה כתות י':

 ספר במדברתורה: 

 המומלץהיקף השעות  הפרקים הנושא

 3 ט' פסח שני

 3 י'-ט' מסע בני ישראל לכיוון ארץ ישראל

 2 י"א תלונות בני ישראל ומינוי הזקנים

 2 י"ב דברי מרים ואהרון על משה

 5 י"ד-י"ג חטא המרגלים

 3 ט"ו )פסוקים נבחרים(  מצוות הפרשת חלה וציצית 

  6 י"ז –ט"ז  ח ועדתוקר

 3 י"ט פרה אדומה

 2 כ' מי מריבה ומות אהרון

 3 כ"א נחש הנחושת ומלחמת סיחון

 3 כ"ה פנחס
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 0 כ"ו המפקד השני 

 4 , ל"וכ"ז בנות צלפחד ומינוי יהושע

 0 כ"ט –כ"ח  קרבנות ומוספים

 3 ל"ב  שנים וחצי השבטים 

 

 

 שמואל ב', מלכים א', מלכים ב' : נביאים

 

 המומלץ היקף השעות סוג הלימוד הפרקים הנושא

 שמואל ב'

 4 עיון  ו-ה דוד מולך על ישראל

 8 בקיאות  י"ד -ז מלוכת דוד ומעשה דוד ובת שבע

  8 עיון כ' –ט"ו  מרד אבשלום 

 3 עיון כ"ד מפקד העם

 מלכים א'

 3 בקיאות ב'–א'  ימי דוד האחרונים

 3 עיון  ג' מלוכת שלמה

 2 בקיאות י'  -ד' שלמה בשיאהמלכות 

 4 עיון  י"ב –י"א  פילוג הממלכה

  8 עיון י"ט, כ"א –י"ז  אליהו הנביא

 מלכים ב'

 4 עיון  ב'-א' עלית אליהו 
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 שלוש וחמש יחידות(תלמידי )ליחידה שניה  כתות י"א:

 ספר בראשית תורה: 

 היקף השעות הפרקים הנושא

 מאדם ועד אברהם

 5 ב' –' א בריאת העולם

 3 ג' חטא אדם הראשון

 3 ד' קין והבל

 0 ט'(  –)פסוקים א'  י"א מגדל בבל

 אברהם ושרה

 2 י"ב לך לך

 2 ט"ו ברית בין הבתרים

 3 י"ז ברית מילה ושינוי השם

 2 י"ח אברהם והמלאכים, משפט סדום

 3 כ"א וגירוש ישמעאל הולדת יצחק

 4 כ"ב עקידת יצחק

 יעקב ועשיו

 4 ד'(-ל"ד(, כ"ז, כ"ח )א'-כ"ה )י"ט הבכורה והברכההבנים,  הולדת

 יוסף ואחיו

 2 ל"ז חלומות יוסף ומכירתו 

 3 ל"ח יהודה ותמר

 0 ל"ט יוסף במצרים

 2 מ"ג –מ"ב  יוסף ואחיו

 3 מ"ד נאום יהודה

 3 מ"ה התגלות יוסף לאחיו
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  נביאים:

 שיעורים( 6בקיאות ) כ' –פרקים ט"ו מעוזיה ועד חזקיהו:   -( מלכים ב' 1

 ( ישעיהו 2

 יח"ל 5תלמידי  יח"ל 3תלמידי  הפרקים הנושא

 2 2 א' חזון ישעיהו

 3     כל הפרק 0    ד' –פסוקים א'  ב' חזון הר בית ה'

 3     כל הפרק 0    י'  –פסוקים א'  ה' משל הכרם 

 3 3 ו' הקדשת ישעיהו

    2 כל הפרק   - ז' ישעיהו ואחז

 3     ל"ד -ה' 0   י"ט –פסוקים ה'  י' נחריבמסע ס

 3 3 י"א חזון האחרית 

 0 0 ל"ה מסע הגאולה

 3 3 נ"ח השגת קרבת ה'

 

 (שיעורים 6)  ד' )כל הספר( –פרקים א'   ( יונה:3

 ( תהלים  4

 שיעורים(  8)    כ"ג, ל', קכ"א, קכ"ו, ק"למזמורים: , יח"ל 2לתלמידי 

 ק"ז  מזמור ת: תוספת לתלמידי חמש יחידו

 

 

 לתלמידי חמש יח"ל:  -יחידה רביעית 

מתוך  שני נושאיםתלמידי חמש יחידות ילמדו ישעיהו ותהילים,  מעבר לתוספות בבראשית,

 . שיעורים 33-35המוצעים, כל נושא בהיקף של 

 דמויות מופת -

 פרשנות רש"י רמב"ן -

 ארבעה נביאים שהתנבאו באותו פרק -

 ארץ מקרא -

 נושא ייחודי בתכנית בית ספרית באישור מפמ"ר( )תתאפשר בחירה ב
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 )לתלמידי שלוש וחמש יחידות( יחידה שלישית  כתות י"ב:

 

 ספר דברים תורה: 

 לבחירה מתוך ארבע הסוגיות(: סוגיות  2שעות לסוגיה ) 01  -כ  סוגיות בנאום המצוות: בהיקף של( 0

 דיני צדקה –פתוח תפתח  .א

 דיני צבא ומלחמה .ב

 אחריות ציבורית –לם לא תוכל להתע .ג

 מלך שופט כהן ונביא  –הנהגה  .ד

 שיעורים( 8שבחה של ארץ ישראל  )( 3

 שיעורים( 3פרק ל"ד ) –מותו של משה ( 2

 

 נביאים:

 שיעורים(. 5 בקיאות )  כ"ה –כ"א פרקים  : ממנשה ועד החורבן  - מלכים ב'( 0

 :( ירמיהו3

 היקף השעות פרק הנושא

 3 א' הקדשת ירמיהו

 4 ז', כ"ו ת היכל ה' ומשפט ירמיהונבוא

 2 ז' היחס לקרבנות

 רק לתלמידי חמש יחידות  – 3 כ"ז  על השעבוד לבבל 

 3 כ"ח נביאי השקר

 3 ל"ו המגילה וקריעתה ע"י יהויקים

 רק לתלמידי חמש יחידות  – 3 ל"ב קנית השדה מחנמאל

 

  תובים:כ

 לימודי בקיאות 

 שיעורים( 5) .ז' –' ו ; ה'(-סוקים א')פ 'דג', -עזרא : פרקים א'( 0

 שיעורים(  9) .י"ג; מ"ג(-)פסוקים כ"ז י"ב; ; י'ח'ו', פסוק ט"ו; ';  ה-נחמיה: פרקים א'( 3

 

 יחידה חמישית לתלמידי חמש יח"ל: 

 (שיעורים  4כ"ז, ל"ב ) ירמיהוכמפורט לעיל:  

 שיעורים(  3עזרא  )ללימוד כהרחבה  – חגי
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ב. )שימו לב, על איוב לא יפורסמו ה(, מ"-אפסוקים כד(, כ"ח,  ל"ח, מ' )-אפסוקים ט' )ח', -פרקים א'איוב: 

 שיעורים(  33) השנה יחידות הוראה באתר(.

 ( שיעורים  3) . פרק ע"ג תהלים

 


