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09/08/20,ראשוןי"טאבתש"פיום 



לכבוד,

,הספרבתימנהלי

ך"לתנוהמוריםהמקצועמרכזי

בחינוךהממלכתי,

 1/תשפ"א  הממלכתי בחינוך ך"תנ ר"מפמ חוזר

ׁש ְורּוַחָנכֹון" )תהיליםנא',יב'("...ְבִקְרִבי ַחדֵּ

נזקקים.באלהלאדיי.והנהליםבתחוםהדעתעלכלהיבטיוההנחיותלפניכם "אישאשררוחבו.."לאנו

י"ח( כ"ז, הסיפור,)במדבר יקרים.,וכאותו מורים אתם וזה רועה נדרש ולעדה בכוחכם מעמדובידכם חיזוק

ומקומושלהתנ"ךבקרבתלמידינו.

רבים.אתםמוריהתנ"ךידעתםלמנףאותםלכדיהזדמנויותהלכהאתגריםהתקופההאחרונה,הציבהבפנינו

 ההוראה בדרכי שלכם.והלמעשה שלמידה תקווה, ואלאנו תלוונה הזו בעת גם אתכם השותפותובעתיד.

 ובהצלחהיתרה.בכבודלהתמודדותועמידהבאתגריםהובילההיאזושוהשיתוףשלקהילתהמוריםלתנ"ך,

פועלכם.כלבהערכהוהוקרהעל

חוזרזהעוסקבנושאיםהבאים:

 תכנית הלימודים  .1

 לימוד התנ"ך מתוך ספר תנ"ך  .2

 אתר תנ"ך ממלכתי החדש .3

 יחידות הוראה מקוונות  .4

 הכשרת מורים  .5

 מוריםמנחיםבחינוךהעליסודי .א

 מנחיםבחינוךהיסודימורים .ב

 הכשרתמוריםבמוסדותלהשכלהגבוהה .ג

 פיתוח מקצועי  .6
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 מתווההפיתוחהמקצועי .א

 השתלמויותבמסגרת"איחודמולייחוד" .ב

השתלמויותמרוכזותבביתיציב .ג

 חובתההשתתפותבפיתוחהמקצועי .ד

 פ"אימיעיוןתש .ה

ימיעיוןבמחוזות1ה.

 כנסהקיץתשפ"א2ה.

 החינוך היסודי .7

 תכניתהלימודיםוהחלתהבשנתהלימודים .א

 תכניתהלימודיםבכיתהא' .ב

 קבלתספרבראשיתבכיתהא' .ג

 החינוך העל יסודי  .8

חטיבתהביניים .א

תכניתהלימודיםוהחלתהבשנתהלימודים1א.

 30%הערכהחלופית2א.

חטיבהעליונה .ב

תכניתהלימודיםוהחלתהבשנתהלימודים1ב.

 30%הערכהחלופית2ב.

 הערכהעלהערכה.3ב

  תשפ"אבחינות הבגרות בשנת הלימודים   .9

לנבחניםאינטרניים70%יחידותלימודשאלון2מבנהבחינתהבגרותבהיקף .א

שאלוןמותאם-70%יחידותלימודשאלון2בחינתהבגרותבהיקף .ב

לימודיותלתלמידיםבעליהתאמות70%יחידותלימודשאלון2בחינתבגרותמתוקשבתבהיקף .ג

בחינותבעלפה .ד

יחידותלימודלעוליםחדשים2בחינתהבגרותבהיקף .ה

 לתלמידיכו"ח70-30תכניתההיבחנות .ו

 הישגיבחינותהבגרותבבחינותהחורףתש"ף .ז

החממההפדגוגית .ח

יחידותלימוד2.בחינתבגרותמתוקשבתעתירתמדיה1ח

תכניתממירהבגרות-"מבראשית".2ח

תכניותתמ"ר.3ח

הטמעתפריטיםמקדמיחשיבהועמ"רבבחינותהחיצוניות.4ח
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70-30בחינותהבגרותביחידותהמורחבותעלפיתכנית .ט

מועדיהבחינותומספריהשאלוניםעלפיתכניותהלימודים .י

 נבחני משנה ואקסטרנים  .10

יחידותלימודלנבחנימשנהואקסטרנים2א.בחינותהבגרותבהיקף

יחידותלימודלנבחנימשנהואקסטרניםעולים2ב.בחינותהבגרותבהיקף

ג.בחינותהבגרותביחידותהמורחבותלנבחנימשנהואקסטרנים

ד.מועדיהבחינותלנבחנימשנהואקסטרנים

 תכניות  ופעילויות להעשרת הלמידה בתנ"ך  .11

יוזמותחינוכיותוחווייתיותללימודיהתנ"ך .א

 המקראמוזיאוןארצות .ב

פעילויותוסיוריהעשרה.1ב

 משפטלימודי.2ב

 "תורהנביאים...וכותבים!" .ג

 חידוןהתנ"ך .ד

 929-העשרותלימודיות .ה

 מערך צוות ההדרכה בתנ"ך  .12



 תכנית הלימודים  .1

החלמהחינוךהיסודי,עלכלחטיבותהגילתכניתהלימודיםשלשנתהלימודיםתשפ"אעומדתבסימןהחלתה

תכניתהלימודיםשמהדגשעלהקריאהבתנ"ך,ידיעתהמסופרבועלתכניווערכיו,וכלהבחינוךהעליסודי.

העקרונות הרציונל, התלמידים. מחייבוהתכניםוהפקתהמשמעותוהרלוונטיותלחיי התנ"ך,ים, אתצוותי

נות.היבחהודרכילמידהה,הוראההובהתאםלהיערכותבדרכי

,אתרתנ"ךממלכתיאמצעיםשונים,אשריסייעובידםבתהליכיההוראהוהלמידה.עומדיםלרשותהמורים

,היכולתיקתכניותלימודיםנותןמענהפדגוגילפרקיהלימודבתכניתהלימודים.הלחומריהוראהולמידה,

והעשרותשונותלסייעבתכנוןההוראהוהלמידה,תוךיצירתקשריםביןידעמיומנויותוערכים,וכןהרחבות

הכוללשיעוריםמוקלטים,העשרותוהרחבותשלמשרדהחינוך,מרחבהפדגוגיהכמוכן,בתכניתהלימודים.

ההוראהוהלמידהושלתכניתהלימודים, ויישוםתהליכי בתכנון בכיתהמהווהנדבךנוסףלצוותהמקצועי,

.ובבית





https://edu.929.org.il/
http://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://pop.education.gov.il/
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 לימוד התנ"ך מתוך ספר תנ"ך  .2

התנכיבמקור,בחינוךהעליסודי,הלימודמספרהתנ"ךוהטקסטבכלשלביהחינוך,החלבחינוךהיסודיוכלה

השיעורלמוקדחוזר חשובהדווקאלחינוךהממלכתילימודההנחיהל. התנ"ךוההתמצאותבו, ,מתוךספר

הלמידהוההערכה.כאשראלהחסרים,בתהליכיההוראה

ולאורךכלחטיבותהגיל,קדמיםמתוךספרהתנ"ך,כברבשלביהחינוךהמוההנחיהללימודהוראהוהערכה

,ותפחיתאתהרתיעהמהספרולשונו.בומיטביתתאפשרהתמודדותוהתמצאות

התנ"ךתעשהמתוךמהדורהמיוחדתבלבדשלספרימודבשיעוריג',הקריאהוהל-בחינוךהיסודיבכיתהב'

בראשית,הנגישהלתלמידיםשאךזהעושיםאתצעדיהםהראשוניםבקריאהבכלל.

י"ב,הלימודוההוראהיהיומתוךספרהתנ"ךהמלא.-מכיתהד'

משרדבמהדורההמיוחדת בראשית,ספר ידי היחידיםהמאושריםעל המקור אלהספרי מלא, תנ"ך וספר

החינוך.

המורממלכתיתנ"ךאתר מענהומסייעבידי נותן , עלכלבהתמודדויםוהתלמידים, תעםהטקסטהמקראי

מגוונים.ונוספיםתקצירואמצעיםריטוריים,פרשנותהיבטיו,כגוןהקראה,

ההוראהוההתמצאותבו,התנ"ךספרכאמור, נפרדמתהליכי חלקבלתי וה,יהוו הלמידה בהתאםהערכה.

 לובהמשך הקודמות, בחינתבהנחיות השנה,הבגרות המקראישנערכה הטקסט הפרקים, בשני נסרק לא

בהדרגה,הטקסטהמקראיהסרוקיעדרמפרקיםנוספיםבבחינה..הראשוניםשלהבחינה

 

 אתר תנ"ך ממלכתי  .3

למצואמידעאתרתנ"ךממלכתי בותוכלו מהווהאתררשמישלהפקוחעלהוראתהתנ"ךבמשרדהחינוך,

מההיבטהמנהלתיוהפדגוגיכאחד.

את מהווה באתרהישירהקשרהאתר המורים. לבין התנ"ך הוראת על הפקוח כל,בין את למצוא ניתן

כאחד.אלה,מפורסמיםרשמיתובראשבראשונהבו.הצוותהמקצועי,יוכלהלתייםוהפדגוגייםנמיבטיםההה

הנחיותיווחידושיו.בכלהקשורבתחוםהדעת,התנהלותולהתעדכן

בידיהמורהלקדםהוראהולמידהמשמעותית.כמוכן,ישהאתרעלחומריווההיצעהרחבבו,מהווהאמצעי

ובחינותהבגרותתכלולנהחומריהוראהולמידהמתוךאלההמובאיםבאתר.



http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/SeferBereshitYesodi.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/SeferBereshitYesodi.pdf
https://edu.929.org.il/
https://edu.929.org.il/
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 יחידות הוראה מקוונות  .4

אתמהלךתיקמורהומלווהאתלקראתתשפ"אהמזכירותהפדגוגיתהחלהבפתוחמערךכליםחדשהמשלים

כתה עד מכתהא' התוכן ט'לימודי מחוללהוראה.. יחידותהוראהמקוונותולצידן יחידותמערךזהכולל

תחומי תכניותהלימודיםבכל נושאי פי על ובנויות דיגיטליתחדשנית, פלטפורמה גבי על יושבות ההוראה

.רעיוןגדולמרכזהדעת.כליחידתהוראהכוללתסדרהשלכחמישהשיעוריםהבנוייםסביב

הנותנים שיעור, לכל הוראה פרטי המציעות היחידות את בונים הדעת בתחום מומחים ומדריכים מורים

בכלפריטהוראהמוטמעותמיומנויותמרכז יותשאנומבקשיםלהקנותרעיונותוהשראהלהוראהמעשירה.

לבחורביןהמורהמוזמןלתלמידים,ערכיםשהלימודמזמןעיסוקבהםוהצעותלפרקטיקותמגוונותלהוראה.

דעת שיקול לפי ביותר,,והפריטים, המתאימים שלאת ולתלמידים . כמו יעמודכן, ההוראה יחידות לצד

המורהלרשות אליו לשיעוריםלגרוראתהפריטיםשבחריוכלמחוללהוראה, לערוךאותםולהפוךאותם ,

ושיעוריםמקווניםללמידהמרחוקסינכרוניתוא פנים, פניםאל אתהשיעורים-מסוגיםשונים: סינכרונית.

שהכ יוכל המורה בסביבהאישיתשלין ולשמור עת. אליהםבכל יחידותההוראההראשונותעולותולחזור

דעתשוני יזכהגםהואליחידותבתחומי תחוםהדעתתנ"ך עםהזמן היסטוריהמדעיםוגיאוגרפיה. םכגון

כלים וערכיםומתן קידוםהטמעתמיומנויות ההוראהוהלמידה, להעשרתחומרי נוספות, הוראהמקוונות

נוספיםלפיתוחוהתקדמות.

 הכשרת המורים  .5

 מוריםמנחיםבחינוךהעליסודי .א

הוראתהתנ"ךומעמדובמערכתהחינוךובחברההישראלית,יצאלדרךבשנתהלימודיםמיזםהתנ"ךלקידום

המיזםהמיזםנעשהבשיתוףקרןפילנטרופיתבליוויהפיקוחעלהוראתהתנ"ךוהמזכירותהפדגוגית.תשע"ט.

מוריםנוספיםלפתחולהובילשיחז בידי ולסייע ולשכללאתמיומנויותהוראתהתנ"ך, הותמבקשלהוסיף

ישראליתפלורליסטיתבאמצעותלימודהתנ"ך.-יהודית

שנות שתי כולל במרחב-לימודהמיזם הכלים ביישום מתמקדת ב' ושנה לימודים ביום מתמקדת א' שנה

.כאןהזמנהלהצטרפותמוריםלמיזםקראהלימודי.

של הראשון נרכשוהמחזור אשר הכליםוהמיומנויותבאמתחתם, המיזםבתש"פסייםאתהכשרתו. בוגרי

במהלךההכשרה,ישמשובידםלהוביללמידהמיטביתומקצועיתכלאחדבביתספרו.

 בחינוךהיסודימוביליתרבותומורשתמורים .ב

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/learning-around-great-idea/
https://hartman.tfaforms.net/4717450
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אחדהספרבבתי כל ישראלית. יהודית ותרבות תנ"ך המורשת מקצועות נלמדים יהודיים, הממלכתיים

מתחומידעתאלומבקשלעורר,לצדהמרכיביםהעיוניים,גםלימודחווייתיהפורץאתגבולותהכיתהומשתף

אתכללקהילתביתהספר.

היסודיים.המורההמוביליהיהמטרתהמיזם,להכשירמורהמוביללמקצועותתרבותומורשתבבתיהספר

.רלשעותההוראהבמרחבהביתספריאחראיעלהפתוחהמקצועישלהצוות,ויטפחאתתחומיהדעתמעב

במיזם. חלק לקחת היסודי החינוך למורי קוראים עידכוןאנו ופרטים המיזם יפורסמובתשפ"אלהפעלת ,

באתרתנ"ךממלכתי.

 הכשרתמוריםבמוסדותלהשכלהגבוהה .ג

הממלכתי. לחינוך במוריםהלומדיםתנ"ך חסר עריםלמצוקהההולכתוגוברתשל שכלההמוסדותלהאנו

 ממשיכים הארץ, ברחבי בתחומם.גבוהה המקרא ללימודי ומורים לסטודנטים שעריהם מסלולילפתוח

,(עםהתמקצעותבתנ"ךBEdתוארבוגרבחינוך),(MA-וBAתוארראשוןושניבמקרא)הלימודהמוצעים:

.טיץ'בתנ"ך-מסלולמ,מסלולהרחבתהסמכהבתנ"ך

בחרואתהמקוםוהתכניתהמתאימהלכם,באחדמהמוסדותלהשכלהגבוההוההכשרההאקדמייםהפזורים

רדון,אוניברסיטתמכללתאורנים,אוניברסיטתבןגוריוןבנגב,אוניברסיטתבראילן,מכללתגוברחביהארץ:

ילין,חיפה דוד מכללת העברית,, האוניברסיטה הקיבוצים, סמינר מכללת מופ"ת, מכון לוינסקי, מכללת

.אוניברסיטתתלאביב

תכניותייחודיותלהכשרת,הלוואותמותנותלסטודנטיםבפורטללעובדיהוראה,ניתןלקבלפרטיםבדבר

 .הכשרהאקדמיתלעובדיהוראהעובדיהוראה,

   פיתוח מקצועי .6

 מתווההפיתוחהמקצועי .א

 המקצועי הפתוח נכון..."מתווה ב"רוח מאפשריב, המתווה הדעת. בתחום המורים בקרב מעמדו את סס

הקורסיוכלהמשתלםלבחורבמסגרת.רהבהתאםלתכניםוצרכיםמקצועייםבחירהאישית,ונותןמענהלמו

שעותהגמול,מתוךפריסהרחבההכוללתתכנילימוד,מיומנויותושיחערכילהוראהולמידהבכיתה30את

,לפישכבתגיל,ובהתאםלהעדפהאישיתומקצועית.כמוכןהמורההמשתלםבוחראתדרךהלמידהומרחוק

סינכרוניתוא מקוונת, אםזו וסיורים.סינכרוני-המתאימהלו, עיון פניםבימי פניםאל אלההאחרונים,ת,

יעשובכפוףלהוראותמשרדהבריאותבשנהמאתגרתזו.

וליווישעות.בנייתהשלתכניתההשתלמותבהתאמהאישית,תהיהבסיוע6או3יחידותההשתלמותהןשל

מתחוםהדעתתנ"ךממ'.מדריך

https://poh.education.gov.il/MerhavMinhali/HachsharaHitmachutKnisaLehoraa/Pages/halvaot_mutnot.aspx
https://poh.education.gov.il/MerhavMinhali/HachsharaHitmachutKnisaLehoraa/Pages/SpecialPrograms.aspx
https://poh.education.gov.il/MerhavMinhali/HachsharaHitmachutKnisaLehoraa/Pages/SpecialPrograms.aspx
https://poh.education.gov.il/MerhavMinhali/HachsharaHitmachutKnisaLehoraa/Pages/SpecialPrograms.aspx
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.כאןלרישוםוהשתתפותבפיתוחמקצועי"ברוחנכון.."הרשמו

 

השתלמויותבמסגרת"איחודמולייחוד" .ב

מכווןליישוםרחבמודלההשתלמויותהמקוון,משלבמומחיותפדגוגיתעםמומחיותבתחוםהדעת.המודל

ספרי הבית בהערכה לחלופות מענה ונותן והערכה, למידה הוראה דרכי השל במסגרת ובמסגרת30%-ת

התכניות וכליםיח"ל2הממירות מתודות מגוון לומדת, מורים קהילת לגיבוש מסייע זה מודל לבגרות.

חדשניים,תוךיצירתשפהמשותפתשלמיומנויותהוראהולמידהבתחוםהדעת.

במסגרתהפיתוחהמקצועיהמקווןבתנ"ךמוצעותהאפשרויותהבאות:

 פיתוחמקצועימקווןבלמידהבדרך"החקר"למוריםהלוקחיםחלקבתכניתתמ"רוחלוציהערכה,

 יח"ללבגרות.2תכניותממירות

 קורסלמוריםהמבקשיםלהגישלבחינההמתוקשבתעתירתהמדיה. 

 חשיבהמסדרגבוהבתהליכיהוראהלמידהוהערכה 

 כיהוראהלמידהוהערכה."והבאתםראשיתהעומר..."עקרונותהעמ"רבתהלי 

 כשירויותומיומנויותבתהליכיהוראהולמידהלחינוךהיסודי."הכוורת"–קורסימיקרוקרדיטציה 

 בתהליכיהוראהלמידהוהערכה.כשירויותומיומנויות–אוכלוסיותמאתגרות 

 כשירויותומיומנויותשללמידהמרחוק.-הוראהמרחוק 



 חובתההשתתפותבפיתוחהמקצועי .ג

המקצועי,ה פתוח למורה מקהילמאפשר חלק להיות מורים כליםהקהילה.לומדתת לרכוש מאפשרת

 וההערכה, למידה ההוראה בתהליכי נדרשות ומיומנויות לצרכים מבהתאמה אחד בכל היבטיםהנדרשים

אלה.

 .לפניכםמערךנרחבהנותןמענהלהיבטיםותהליכיםנדרשיםבה.ל.ה

חובתההשתתפותבפיתוחמקצועיחלהעלהמוריםהבאים:

 תמ"ר בגרות "ממירה בתכנית המשתתפים קהילתהמורים מהווים אלה הערכה". ב"חלוצי או "

והיוצרתבמשותףדרכיהוראהלמידהוהערכהייחודיים,בהתאםלדרישות מורים,הלומדתיחדיו,

 בתכניותאלה.בגרותההממירההערכה

 ."אלהמהוויםקהילתמוריםלומדתהיוצרתהמוריםהמשתתפיםבבחינתהבגרות"עתירתהמדיה

 מידהוהערכהבשיתוףהמדיה.במשותףדרכיהוראהל

https://www.easyform.co.il/?formId=6bd90a4f-1cab-ea11-b845-ecebb895de82
https://docs.google.com/document/d/1Fic9eGRUwBCq20BDXpuejW4oqgdSnfqLC2MLDmCXHpE/edit
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 המוריםהמשתתפיםבתכנית"מבראשית",קורסממירבגרות.אלהמהוויםקהילתמורים,הלומדת

יחדיו,והיוצרתבמשותףדרכיהוראהלמידהוהערכהייחודיים,בהתאםלדרישותההערכההחלופית

 בתכניתזו.

 להשתתפותבהערכתבחינותהבגרות.השתתפותבפיתוחמקצועיבתחוםהדעת,היאתנאיהכרחי 

 השתתפותבפיתוחמקצועיבתחוםהדעת,היאתנאילאישורושלמורהבוחןבביתהספר. 

 מורההמלמדיחידותמורחבותבתנ"ך. 

 

 פ"אימיעיוןתש .ד

היהונוכללקיימם,בכפוףלהוראותוהנחיותמשרדהבריאות.ויתקיימבתחוםהדעתימיהעיוןבשנתתשפ"א,

נפרסםאתמועדםתוכנםומיקומם,באתרתנ"ךממלכתי.

תש" הלימודים ,ףבשנת קיימנו המקצועי, הפתוח ממערך 6כחלק מתוך עיון במחוזות8ימי המתוכננים,

העיון ימי את לקיים ההחלטה הקורונה. מגפת בשל אחרים לאפיקים הוסבו מהם שניים בארץ. שונים

מהרצוןלאפשרלכלמורהאתהנגישותהראויהלקחתחלקבהם.ככלשיתאפשרלנו,ובכפוףנובעתבמחוזות,

 אנותקווהשנוכללקיימםגםהשנה.פרסוםעלכך,באתרתנ"ךממלכתי.למציאותשנכפתעלינו,

"אפתשה.כנסהקיץ

ההנחיותשלמשרד,בשלעדלהודעהחדשהדחהנכנסהקיץלמוריהתנ"ךשהפךעדלאמזמןלכמעטמסורת,

 לחיזוקהבריאות. כנסמוריםארצי, ולהפיק כקדם, ימינו לחדש שנוכל תקווה המוריםואנו גאוותקהילת

באתרנפרסםבכפוףלתנאיםוההנחיותהבריאותיות,ואובמתכונתאחרתהיהונוכללקייםכנסכזה,.לתנ"ך

תנ"ךממלכתי.

  היסודי החינוך .א

 תכניתהלימודיםוהחלתהבשנתהלימודים

השנה זו של להטמעתה השלישית הלימודים השונים.תכנית החינוך שלבי על החינוך תכניתבמערכת

מהווהמסדרהמקראימראשיתועדלתקופתהשופטים.התכניתהלימודיםבחינוךהיסודי,מספרתאתהסיפו

האירועיםהכרחי חטיבתלהבנת בתכני ישראל, עם בחיי זו של וכינונה המלוכה בתקופת וההתפתחויות

מתקדמיםהחומריהלמודאינםחוזריםעלעצמםבשלביהחינוךכן,התכניתאינהספיראלית,הביניים.כמו

ושמות מבראשית פרקים מספר העליונה)מלבד (בחטיבה לכן מורי. על מוטלת גדולה ואחריות מחויבות

כנדרשב המיומנויותוהערכים, בביסוסהידע, להקדישאתשעותהלימודו,תכניתהלימודיםהחינוךהיסודי

.והיבטיהוללמדאתתכניתהלימודיםעלמרכיביה,במסמך המתנ"ה המוקצותלתנ"ך

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/TochnitTashat.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/TochnitTashat.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/mosdot/matana_2021.pdf
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המבקשתלסייעבידכםבתכנוןובבחירתתכניהלימוד,בהצעותלהוראהולמידהמקוונת,תוךהצעה, קישורב

 .מולפניםולמידהמרחוקשללמידהפניםשילובבהיהיההמאתגרתהניצבתלפתחנו,התאמהלמציאות

 תכניתהלימודיםבכיתהא' .ב

(,המיועדתלשעהזו.14-15)עמ'תכניתהלימודיםבמסמךהמתנ"ה,ההמלצהללמדשעהאחתבכיתהא'את

ספרבראשית,הספרהראשוןללימודבכיתהב'.בתכניתהלימודים,נבחרוסיפוריםהתכניתעוסקתבסיפורי

וריהמזמניםשיחודיוןסביבהעלילהדמויותוסוגיותערכיות.מטרתהתכניתלהפגישאתהתלמידיםעםסיפ

כתבו על המקראי והטקסט הקריאההתנ"ך במלאכת מיומנים אינם א' כיתה שתלמידי מכיוון וכלשונו.

הווהכליעזרבידיהמורהלקריאהמתיבה,הקריאהתעשהעלידיהמורהמתוךספרהתנ"ך.האתרהחדשוהכ

נתשלהטקסטהמקראיעלסיפוריו.מזמינהומסקר,מתווכת

 קבלתספרבראשיתבכיתהא' .ג

 קוראים אנו את לערוך סיום לקראת התורה, ספר קבלת א'טקס כיתה , השבועותבסמוך לחג ובהתאם,

לאתפגעבלימודהתנ"ךהשוטףלהנחיותמשרדהבריאות. ההיערכותהרבהלקראתהטקסבסוףכיתהא',

יכול הקריאה, תהליך את המתחילים לתלמידים המתאים המיוחדת, במהדורה בראשית ספר ב'. בכיתה

ניתןלהתחילג',בלימודיהתנ"ך.לאחרקבלתהספר,–להינתןבטקסזה.הספרישמשאתתלמידיכיתותב'ו

אתלימודפרשתהבריאה,באופןחווייתיובשילובתחומידעתנוספים.הלימודבכיתהב'יפתחבלימודסיפורי

הבריאהבהרחבהוהעמקהעלפיהנדרשבתכניתהלימודים.

 החינוך העל יסודי  .7

חטיבתהביניים .א

.תכניתהלימודיםוהחלתהבשנתהלימודים1א

תתכניבמערכתהחינוךעלשלביהחינוךהשונים.תכניתהלימודיםתשע"טזוהשנההשלישיתלהטמעתהשל

יחדעםלימודנרחבממגווןיממשיכהבאופןכרונולוגיאתהנלמדבחינוךהיסוד,בחטיבתהבינייםהלימודים

המלוכה וביסוסהשל בחטיבהעוסקיםבתקופתכינונה הלימוד פרקי ,הספרותהמקראית. שתילעד חורבן

פרקיהנביאים,מהוויםנקודתמבטנוספתעלהאירועיםהללו.הממלכותושיבתציון.

העליונה,כפישהיהעדכה.לכןמחויבותפרקיהלימודונושאיו,אינםחוזריםונשניםבתהליךהלימודבחטיבה

מוטל גדולה מוריואחריות על בתכניתהבינייםחטיבתת כנדרש והערכים, המיומנויות הידע, בביסוס

ישהלימודים.אלהמהוויםמסדהכרחילידעוהבנתחומריהלימודבחטיבהעליונהלקראתבחינתהבגרות.

בהת לתנ"ך המוקצות הלימוד כל,במסמך המתנ"האםלהקדישאתשעות על הלימודים תכנית את וללמד

שעלכתפיהםמוטלת,זוהאחריותשלמוריחטיבתהבינייםלעמיתיהםבחטיבההעליונה.והיבטיהמרכיביה

מלאכתההגשהלבגרות.

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/MikudYesodi2021.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/TochnitTashat.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/TochnitTashat.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/mosdot/matana_2021.pdf
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הצעההמבקשתלסייעבידכםבתכנוןובבחירתתכניהלימוד,בהצעותלהוראהולמידהמקוונת,תוך ,קישורב

.מולפניםולמידהמרחוקשללמידהפניםשילובבהיהיההמאתגרתהניצבתלפתחנו,התאמהלמציאות

30%הערכהחלופית.2א

מחולקים הלימוד 30%ו70%לחומרי . ,30%חלקה עםהכנתמכוונים יחד התלמיד עצמיתשל ללמידה

הערכהחלופיתלבחירה.

והכנתהערכהחלופיתמטרתהלאפשרהרחבהוהעמקהבחומריהלימוד.כמוכן30%מסגרתהלימודשלה

היחידותללימוד לאבכדי, לפתחמיומנויותשללומדעצמאי. כדי נבחרו מטרתהפרקיםבמסגרתלימודזו,

בלמידהוהכנתההערכהשלהתלמידעלמנתלהקלאתההתמודדות,נבחרובשלהמרכיבהסיפורישבהןעצמי

החלופית.

אינהאומרתשאיןמלמדיםאתפרקיהלימודבכיתה,אלאהרחבהוהעמקה30%למעןהסרספק,מסגרתה

את הרפורמה. במסגרת המשמעותית הלמידה של מהותה זו החלופית. ההערכה כללי פי על תעשה בהם,

בתכניתהלימודים.היחידותללימודוהערכהחלופית,ניתןלמצוא

לשניים. מחולקת החלופית, ההערכה ט', לכיתה הלימודים בתכנית לבכם, לתשומת אשר יונה למדנספר

הנביאיםהמוצעיםבתכנית,להיכרותעםהז'אנרהנבואי.אחדובחירהשלעםההקשרהמובן,בתחילתשנה,

במסגרתהלימודיםהרגילה ילמדו המוצעיםבתכנית, הנביאיםהאחרים, .70%מסגרתה,שני אתגריבשל

א.ס"בשנתתשפ30%התקופה,ספריונהלאילמדבמסגרתה

ני להערכה, ומחוון הלומדים לגיל בהתאם מגוונות, הערכה לדרכי בהצעות לקרוא הלימודיםתן תכנית

.32-30בעמודים

 המחווןלהערכההחלופית,מחייבומהווהתנאילעמידהבדרישותתחוםהדעת. 

 לכלדרישהשלהמשרדוהפקוחעלהוראתתחוםהדעת. ישלשמורולתעדאתההערכותהחלופיות,

הפקוחימשיךלבקשאתההערכההחלופיתעלמנתלעמודמקרובלביצועהואיכותה,באופןבויבחר,

 לוודאיישוםההנחיותהנדרשותבתחוםהדעת.

 

 החטיבההעליונהב.

 .תכניתהלימודיםוהחלתהבשנתהלימודים1ב

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/MikudHativa2021.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/TochnitTashat.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/TochnitTashat.pdf
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של להטמעתה השלישית השנה הלימודיםזו תכנית השונים. החינוך שלבי על החינוך תכניתבמערכת

בחטיבההעליונה,מגדירהאתהידעהנדרשלהיבחנותבתחוםהדעת,יחדעםלימודובחירהממגווןהלימודים

הספרותהמקראית,בהלימהלשעותהלימודהמוקצותלתחוםהדעת.

תוךהצעההמב בקישור בהצעותלהוראהולמידהמקוונת, ובחירתתכניהלימוד, קשתלסייעבידכםבתכנון

.שללמידהפניםמולפניםולמידהמרחוקשילובבהיהיההמאתגרתהניצבתלפתחנו,התאמהלמציאות

30%.הערכהחלופית2ב

 המשמעותית, הלימוד30%בהתאםלרפורמתהלמידה מחומרי הרחבה ללימודי ישמשו י', העמקהבכיתה

נושאכלאחת.האחתחובהוהשנייה15%ולהערכהחלופיתעצמית.ההערכההחלופיתמחולקתלשניחלקים,

בתכניתהלימודיםההצעהללימודוהערכהמופיעהאחדמתוךשניהנושאיםהמוצעים,לבחירתושלהמורה.

 .35-36עמ'

 ה במסגרת הלימוד והלמידה30%פרקי ההוראה שעות את להמיר ניתן לא בכיתה. למידתם מחייבים

.70%וללמדבהןאתפרקיה30%המוקצותל

.30-32הצעותלדרכיהערכהמגוונותומחווןלהערכה,ניתןלקרואבתכניתהלימודיםבעמודים

 המחווןלהערכההחלופית,מחייבומהווהתנאילעמידהבדרישותתחוםהדעת. 

 לכלדרישהשלהמשרדישלש .והפקוחעלהוראתתחוםהדעתמורולתעדאתההערכותהחלופיות,

הפקוחימשיךלבקשאתההערכההחלופיתעלמנתלעמודמקרובלביצועהואיכותה,באופןבויבחר,

 לוודאיישוםההנחיותהנדרשותבתחוםהדעת.

 עלמנתשלאייווצרפערביןשלהתלמיד,ממוצעציוניםריאליותואםאתשארהישגיוישלהקפידעל

 .30%לביןזושלה70%ההישגיםבמסגרתה

 30%ייחודיתומיוחדת,בגינההמורהמבקשתשלום,חייבתלהיותעלשנימרכיביהתחלופיהערכה,

מהנושאיםה אחד כל על אנפין בזעיר חקר עבודות מפמ"רבצידהכוללת מדריך בליווי ומחויבת ,

 ידילאורךכלהשנהבהכנתהויישומה. על יינתן האישורלתשלוםעלההערכההחלופיתהייחודית,

 הפקוחעלהוראתהתנ"ךוהמדריךהמלווהאתהמורהמטעמו.

 

.הערכהעלהערכה3ב

אתההערכה ונדרשמהםלהציג ספר נבחריםבתי הערכהמטעםאגףהבחינות, במסגרתתהליךהערכהעל

של הישגיו שאר ותואםאת ריאלי ציונים ממוצע על להקפיד יש הדעת. בתחום למחוון בהתאם החלופית

 התלמיד.

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/MikudTichon2021.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/MikudTichon2021.pdf
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  פ"אבחינות הבגרות בשנת הלימודים תש .8

 לנבחניםאינטרניים70%דבשאלוןיחידותלימו2מבנהבחינתהבגרותבהיקף .א

מועד תש"ף, היהחורף י"א לכיתה הראשון הבגרותבלבדהמועד בבחינת להיבחנות מיוחדות, אוכלוסיות

מופיעבאתרתנ"ךממלכתי.מבנהשאלוןבהתאםלתכניתהלימודיםבמתכונתההחדשה.

בצלתקופתהקורונה.ניתנההאפשרותלבחורמאשכולהןבחינותהבגרותקיומןשל,בלבדבמועדקיץתש"ף

כמוכן,נעשו.היבחנותפנימיתהמקצועותנעשתהבהןאחדלהיבחנותחיצונית,וכליתרמקצועותהרוח,מבחן

כאחד.בחומריהלימודלהיבחנותהחיצוניתוהפנימיתומיקודהתאמות

תנ"ךבמיד באתר תפורסם כך על הודעה להנחיות, ובהתאם מיוחדת להיערכות תשפ"א, בשנת ונדרש ה

ממלכתי.

שאלוןמותאם-70–30יחידותלימודבתכנית2בחינתהבגרותבהיקף .ב

פרקיהלימודוהיקףתכניתהלימודיםלנבחניםבמבחןמותאם,זהיםלפרקיהלימודוהיקףתכניתהלימודים

מכללהתלמידים.בעתההיבחנותבבחינתהבגרות,תלמידיםאשרקיבלואישורמוועדתההתאמותהנדרשים

.המחוזיתלהיבחנותבמבחןמותאם,זכאיםלבחירהרחבהיותראולהפחתהבמספרהשאלותשעליהםלענות

המופיעותבאתרתנ"ךממלכתי.להנחיות,הזכאיםלמבחןמותאם,יענובהתאםפ"אהתלמידיםבתש

בלבקיץבמועד הקורד,תש"ף תקופת חוקיובצל נקבעו נה, המענה המותאם להתאמותלשאלון בהלימה

הלימודלהיבחנותחיצונית.והמיקודבחומרי

תנ"ך באתר תפורסם כך על הודעה להנחיות, ובהתאם מיוחדת להיערכות תשפ"א, בשנת ונדרש במידה

ממלכתי.

 לתלמידיםבעליהתאמותלימודיות70%יחידותלימודבשאלון2בחינהמתוקשבתבהיקף .ג

דרכיבשלהבחינותהמתוקשבות,הןגרסהוירטואליתלבחינותבגרסתהנייר.הןנועדותלתתמענהלמנעדרח

כדוגמתהקראתשאלון,שעתוק,הקלדהעלגבימחשבוהכתבהלבוחןניטרלי.בצדהסיועלתלמידיםהיבחנות

 הן היבחנותנוספות, ההתאמותהזכאיםלדרכי ולריבוי לתתמענההולםלמגוון מאפשרותלצוותהמקצועי

הלימודיותשלתלמידיו.

בהתאםהמתוקשבתלבחינהייגשותלימודיותובגינןלמבחןמתוקשב,,הזכאיםלהתאמופ"אבתשםתלמידיה

וההנחיותבמועדהבחינה.לתכניתהלימודים

https://edu.929.org.il/wp-content/uploads/2019/03/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98.pdf
https://edu.929.org.il/wp-content/uploads/2020/04/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%AA-%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-1.pdf
https://edu.929.org.il/wp-content/uploads/2020/03/%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93-%D7%97%D7%93%D7%A9-6-%D7%9C%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C.pdf
https://edu.929.org.il/wp-content/uploads/2019/03/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98.pdf
https://edu.929.org.il/wp-content/uploads/2020/05/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%9D-%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93-%D7%A7%D7%99%D7%A5-%D7%AA%D7%A9%D7%A3.pdf
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/procedures-towards-exams/Pages/NewOrdersTypingExams2020.aspx
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/procedures-towards-exams/Pages/NewOrdersTypingExams2020.aspx
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/procedures-towards-exams/Pages/NewOrdersTypingExams2020.aspx
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להיערךלקראתהבחינותהמתוקשבותלבעליהתאמותלימודיות.ישלהקפיד,עלביתהספרוהצוותהמקצועי

שוטף תרגול השנהעל כל לאורך המקוונות ההיבחנות בחינת,בדרכי של ומועדה ההדמיה בזמן רק ולא

הבגרותכפישיקבעולתחוםהדעת.

האמונהעליה,המדריכהבחינתההדמיהופרטיעלנהליהבחינההמתוקשבתלבעליהתאמותבדרכיהערכה,

ניתןלקרואבאתרתנ"ךממלכתי.

תנ"ך באתר תפורסם כך על הודעה להנחיות, ובהתאם מיוחדת להיערכות תשפ"א, בשנת ונדרש במידה

ממלכתי.

 בחינותבעלפה .ד

בקריטריונים עומדים אשר פה,להיבחןתלמידים זכאיםבעל היבחנות. בדרכי זו התאמה דרכילקבל

עלתנאיהוהזמןהקצובלה.לנהליםההיבחנותתעשהבהתאם

מהצוותהמקצועילהיבחנותבעלפהידועהכברבתחילתהשנה.אנומבקשיםמביתהספרוזכאותהתלמידים

למספר להיערך יש הבחינה. למועד סמוך ההיערכות עם לחכות ולא מועד מבעוד המסכם, למבחן להיערך

מקצועי בצוות מחסור בעת הנדרשים. לקריטריונים בהתאם ולאישורם, פה בעל לבחון הרשאים הבוחנים

אף,םבעלפה,אובצוקהעיתיםהרשאילבחוןבעלפה,ישליצורקשרעםבתיספרסמוכיםכדילתאםבוחני

באמתחתהפקוחמאגרשלזה.לניידמוריםותלמידיםלצורך פה,אין בעל היכוליםלבחון בוחניםנגישים,

הספר. בבתי זה לצורך באישורהפקולהיענות לסייע יכול בלבד.בוחוח חריגים במקרים פה בעל לכןנים

כברבתחילתשנתהלימודים.נחוצהוהכרחיתביתהספרוהצוותהמקצועיהיערכות

תנ"ך באתר תפורסם כך על הודעה להנחיות, ובהתאם מיוחדת להיערכות תשפ"א, בשנת ונדרש במידה

ממלכתי



להנחיותבהתאם עלפורסמואשר, להירשם חייבים פה, בעל הבוחנים מורים הבחינות, אגף למאגרידי

מבעודמועד.מכיווןשתהליךאישורהבוחניםאורךזמן,המלצתנוהיאלהירשםלמאגרהמומחיםשלהמרב"ד

המומחיםכברבתחילתשנתהלימודים.

 אינטרניםהוקרתתודהלכלצוותי ובכךמאפשריםלכלהתלמידים, המוריםהנרתמיםלסייעבהיערכותזו,

ואקסטרניםכאחד,לממשאתזכותםזו.



 יחידותלימודלעוליםחדשים2בחינתהבגרותבהיקף .ה

,זההלתכניתהלימודיםלתלמידיםוותיקים.תכניתלימודיםזהה(,43)עמ'הלימודיםלעוליםחדשיםתכנית

הוותיקיםתמאפשר בכיתת הנמצאים החדשים העולים את ללמד המקצועי הולםב,לצוות ומענה התאמה

בשאלוןנפרד.בחינתהבגרותהמיועדתלעולים,תמשיךותתקייםלצרכיהםודרכיההיבחנות.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMam/BehinutBagrut/BchinaBealPe.htm
https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=292
http://experts.education.gov.il/
http://experts.education.gov.il/
http://experts.education.gov.il/
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/TochnitTashat.pdf
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להןזכאיםהעוליםהחדשים,אובשעות,בשעותייעודיותנוסףלצרכיהםהלימודיים,יעשוהתאמהומתןמענה

הפרטניותאשרתיועדנהלכך.

מועדחורףתש"ף,היההמועדהראשוןלעוליםחדשים,כיתהי"אבלבדלהיבחנותבבחינתהבגרותבמתכונתה

 החדשה. של המבנה את תואם השאלון הבחיכאמור 2נה חובה, המנחיםיח"ל העקרונות על שמירה תוך

,מופיעבאתרתנ"ךממלכתי.מבנהשאלוןבהתאםלתכניתהלימודים בבסיסהשאלוןלעולים.

שאלוןמותאםבבחינתהעולים.שאיןמבקשתלחזורולהבהיר

תנ"ך באתר תפורסם כך על הודעה להנחיות, ובהתאם מיוחדת להיערכות תשפ"א, בשנת ונדרש במידה

 ממלכתי.

ורהמצורף.קישניתןלקרואבזכויותתלמידיםעוליםהנבחניםבבחינותהבגרות

 לתלמידיכו"ח70-30תכניתההיבחנות .ו

הלימוד לפרקי זהים במבחן, וחירשים( שמיעה )כבדי כו"ח לנבחני הלימודים תכנית והיקף הלימוד פרקי

תכניתהלימודיםהמותאמת כו"ח. בהתאמהלתלמידי והיקףתכניתהלימודיםהנדרשיםמכללהתלמידים,

התלמידיםהזכאיםלהיבחןבה.היאארצית,ומחייבתאתכלל

,תכניתהלימודיםלהזכאיםלמבחןמותאם,יבחנובהתאםתלמידיםה מבנההמופיעהבאתרתנ"ךממלכתי.

,מופיעבאתרתנ"ךממלכתי.שאלוןבהתאםלתכניתהלימודים

,מחייביםלמידתםבכיתה.לאניתןלהמיראתשעותההוראה30%מסגרתהפרקיהלימודלהערכהחלופית,ב

תעשהעלפיכלליההערכה70%וללמדבהןאתפרקיה30%והלמידההמוקצותל .הרחבהוהעמקהבהם,

.30-32בעמודיםבתכניתהלימודיםהחלופית.הצעותלדרכיהערכהמגוונות,מחווןלהערכה,ניתןלקרוא

תנ"ך באתר תפורסם כך על הודעה להנחיות, ובהתאם מיוחדת להיערכות תשפ"א, בשנת ונדרש במידה

ממלכתי.

 ש"ףהישגיבחינותהבגרותבבחינותהחורףת .ז

תעליהםאנחנוחוזריםהנחיותועקרונועםסיוםבחינותהחורף,ברצונילשתףבנתונים,ולהביאבפניכםשוב

 ההוראההלמידהבכלמועד. וליישמםבדרכי לתתאתהדעתעליהם, בחינת.עלינו קרי ההערכההמסכמת,

ה.ה.ל.הלאורךכלהשנהבגרות,אמורהלשקףאתיישוםהתובנותוהעקרונותבמהלךבנייתמערך



https://edu.929.org.il/wp-content/uploads/2019/03/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98.pdf
https://edu.929.org.il/wp-content/uploads/2019/03/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98.pdf
https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=83
https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=83
https://edu.929.org.il/wp-content/uploads/2019/10/%E2%80%8F%E2%80%8F%E2%80%8F%E2%80%8F%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98-%D7%9B%D7%95%D7%973990.pdf
https://edu.929.org.il/wp-content/uploads/2019/03/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98.pdf
https://edu.929.org.il/wp-content/uploads/2019/03/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98.pdf
https://edu.929.org.il/wp-content/uploads/2019/03/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/TochnitTashat.pdf
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 השאלונים, לבכל המכוונות השאלות עם התלמידים מהתמודדות נאותה.ידע באותןיחדהיא זאת, עם

ויישום,,ניתוחוהידע,הבנייתהיינו, ידעמהלהבנתהמכוונותהשאלות היקש מסקנות, חשיבההסקת

ניתןלראותזאתבברורבשני.כאןההתמודדותקשהיותרהיינוסדרחשיבהגבוה,,הצגתמורכבות,ביקורתית

ועלינוהשאלוניםהמרכזיים. המוריםלתתעליהתובנהזוחוזרתומוזכרתבכלאחדמהמסמכיםהקודמים,

בכיתה.אתהדעתבתהליכיה.ל.ה.

הבחינהעםספרפתוח.פרקיהלימוד,לפניהתלמיד.לכןלאנדרשבתהליךהלמידהלשנןולזכורפרטימידע.

הרחבהוהעמקהבסדרחשיבהגבוה,בפרקי,בתהליךההוראהלמידהוההערכה,ישלתתמקוםנרחבלהבנה

הלימוד. כן פוגשיםכמו אנו החתךמעידותעללמידהחסרה. ונושאי ההרחבה, תשובותהתלמידיםבנושאי

שמדוברבפרטימידע.כשובושובחוסרבקיאותבסיסיתבנושאים,גם

לצוותביתספר.ניתוחנתוניבחינותהבגרותעדלרמתשאלותוסעיפיםלכלכיתה,מגיעלכל שובהמלצתנו

 המקצועי הזה, הנתונים במסד הדעתלהשתמש בתחום והערכה הוראה למידה מעצבת אחדלהערכה כל

 .בכיתתו

למידהמצמיחהאדם–החממההפדגוגית .ח

ה החינוך, במשרד הפדגוגית מרחבמזכירות ולעודד לטפח ממשיכה לגיוון ויוזמות רעיונות בדרכילפיתוח

מוזמניםלקחת התנ"ך, מורי וצורכיהם. התלמידים הולםלמגוון מענה מתן תוך והערכה, למידה ההוראה

חלקבמגווןהתכניותבתחוםהדעת.

לפניכםהערוציםהמתקיימיםהשנהבתחוםהדעתתנ"ך.



מספרשאלון

הבחינות

ציוןבחינה

שנתי

ציון

משוקלל

69.975.466.476621281

6067.652.36121261

7279.167.31771284

7886.969.2481264

63.457.562.891272
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יחידותלימוד2.בחינתבגרותמתוקשבתעתירתמדיה1ח

הערכהבהתתקייםבחינתהבגרותהמקוונתבשילובמדיה.חמישיתהשנההתהיהפ"אשנתהלימודיםתש

,מהווהאמצעימרחיב,ה.ל.ה.השימושבמדיהבדרכיה.ל.ההמדיהבתהליכיימסכמתזו,מחזקתאתמרכיב

ולא,מגוון הלימוד אתחומרי ומבאר מאיר עצמה. בפני אילצהמטרה הקורונה, ימי המוזרזה וריםאותנו

מדיהעלכלגווניה.להשתמשב הזדמנותמצוינתלשלבאתהמדיההאתגרהפךלהזדמנות. נקרתהבדרכינו

פניםמולפניםומרחוקבמהלךהשוטףשלהשיעורים יתנואתהמענהבחינותהמקוונותה. עתירותהמדיה,

המסכםשלתהליכיםאלהבכיתה.

הלוקחיםחלקבבחינותמקוונותעתירותמדיה,ישתתפובהשתלמותמלווה,בהיינתנוכליםקהילתהמורים,

ה.ל.ה.יכבתהליודרכיםנוספותלשילובהשלהמדיה

חידושמרע בחינובנן יופיע תש"פתהמקוונותעתירותהמדיה, קיץ בבחינהשל כבר שאלון 1267, לשאלות.

קישורו"לדפדף"האתהתלמידיוכללפתוחפרתנ"ךדיגיטלי.קישורלסמדיוצ,מספרבראשיתוספרשמות

בספרהתנ"ךכמתבקש.

ופרטיהמדריכההאמונהעלבחינותאלה, הןףאליעלהדרךלהצטרבחינותהבגרותעתירותהמדיה,עודעל

באתרתנ"ךממלכתי.



תכניתממירהבגרות-"מבראשית".2ח

חמישהבתיחלקבתחילהלקחובוקורסממירבגרות"מבראשית",מיושםהלכהלמעשהזוהשנההשלישית.

הלמידהההוראהוההערכהבמסגרתזו,חדשניתעםךהתאמהלדרישותהמתחייבות.תוהארץ,ספרמרחבי

פדגוגיהייחודית,בההתלמיד,המורהותכניהלימוד,נרקמיםאחרתויוצריםתהליכיהוראהלמידהוהערכה

"מבראשית",.םוייחודיימגוונים מאפשרתהנלמדתכנית שנתיים, לתלמידתבמשך אחרת והוראה למידה

ולמורהכאחד.

פתיחתהקורסבשנתהלימודיםתשפ"א.בתכניתזו,אנומעונייניםלהרחיבאתמספרהכיתותהלוקחותחלק

לאמכברערכנומפגשעםמוריםרביםמרחביהארץ,וחשפנובפניהםאתוהרחבתו,מותנהבאישורהתקציב.

אנימזמינהיפורסםבאתרתנ"ךממלכתי.עםפרסומו,לקוראו.קית"בתכנית"מבראשהאפשרויותהגלומות

בתחוםחדשניתוייחודיתוהוראה,ולהיותחלקמלמידהמבראשית""תכניתאתכםלהציגאתמועמדותכםל

.הדעתתנ"ךממלכתי



.תכניותתמ"ר3ח

 תמ"ר, תכניות משרד ידי על המופעלות בגרות, ממירות הערכה תכניות תכניהן אלו חינוכיותהחינוך. ות

המקדמות דרך, בדרכיםפורצות הלימודים תכנית של והערכה למידה הוראה תהליכי משמעותית, למידה

ייחודיות.

https://edu.929.org.il/%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%aa-%d7%91%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%aa%d7%95%d7%a7%d7%a9%d7%91%d7%aa-%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%94/
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בתחוםהדעת.והמחווןובהתאםלמתווהלנהליםההצטרפותלתכניותתמ"ר,תעשהבהתאם

תמ"ר, לתכניות המההצטרפות השתתפות מחייבת בהשתלמות יינתנומלווה.ורים המלווה בהשתלמות

יינתןליוויוהדרכהמקצועייםמקצועייםייחודייםבדרכיה.ל.הנדרשיםבתוכניותאלה.כמוכן,למוריםכלים

באתרהאמוןעלתכניתזו,פרטיהמדריךבתכניותאלה.למוריםהמשתתפים,מטעםהפקוחעלהוראתהתנ"ך

תנ"ךממלכתי.

.הטמעתפריטיםמקדמיחשיבהועמ"רבבחינותהחיצוניות4ח

 ליצורולזמןשיחבמסגרתההוראהוהלמידה. מטרתן המוטמעותבבחינותהבגרות, שאלותשאלותהעמ"ר,

מקומןבזיקהישירהלטקסט.בדרכיההערכהוגםבדרכיההוראהוהלמידה,אינןעומדותבפניעצמן,העמ"ר

דיאלוגעימו.שיחוהמקראי,נובעותממנוומזמנות

 .במאמרוכןדוגמאותלשאלות,ניתןלקרואהטמעתהעמ"ראודותהמחשבההעומדתמאחוריהתהליךשל

ניתןלקרואבאתרתנ"ךממלכתי.שאלותהעמ"ר,עודעל

בפתוחהמקצועי"ברוחנכוןחדשבקרבי...",אנומייחדיםהשתלמותייעודיתלמוריםבנושאישאלותהעמ"ר,

הערכה.פרטיםעלהפתוחהמקצועיבכללובשאלותהעמ"רבפרט,באתרתנ"ךושלובןבדרכיההוראהלמידהו

ממלכתי.

 70-30בחינותהבגרותביחידותהמורחבותעלפיתכנית .ט

מטרתםלאפשרהרחבהוהעמקהביחידותהלימודמעברללימודייחידותהחובה.,לימודיההרחבהבתנ"ך

היחידותהמורחבותיתרונותרבים:שתי .יח"ל5-רנכללותבמסגרתההרחבהליחידותהחובהכבבלימודי

בנוסףשתייחידותמלימודיההרחבההןלהערכהפנימיתויחידהאחתבלבדמהווההערכהחיצונית.כמוכן,

נקודותבמוסדותלהשכלהגבוהה.25לימודיההרחבהמזכותאתהתלמידבבונוסשל

םהדעת.בהתאםלכך,שעותהעידודלפתיחתמגמהיעמודעלמשרדהחינוךמעודדפתיחתמגמותהגבר,בתחו

.קולקורא,בכפוףלאישורתקציבילפתיחתהמגמותבבתיהספרשמונהתלמידיםומעלה,ויינתנושעותעידוד

 לשעותהעידודלמגמותהמורחבות,הקיימותוהמצטרפות,אמורלהתפרסםבאתרתנ"ךממלכתי.

תכ של להחלתה הראשונה השנה המורחבות.זו ביחידות הלימודים נית ליחידההלימודיםתכנית מחולקת

 ושתילהערכה הרוח", כנגד "הולך פנימיתחיצונית ספרית בית להערכה וזרות"הא.יחידות "שייכות חת

במבחן"."מנהיוהשניה תנ"ךפרקיגות באתר לקרוא ניתן וההערכה הלמודים ומתווה הלימודים תכנית

באתרתנ"ךממלכתי.,המדריךהאמוןעלהיחידותהמורחבותפרטיממלכתי.



 

file:///C:/Users/ענת%20צידון/Desktop/ענת%20משרד%20החינוך/הלמידה%20המשמעותית/נוהל%20חלוצי%20הערכה%20ותמר%20להפצה%20למפמרים.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/MachvanTamarAT.pdf
http://edu.gov.il/mazhap/pedagogical-secretariat/innovative/Pages/omer.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/mamar_mafmar.pdf
https://edu.929.org.il/%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9e%d7%a8/
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 לנבחניםאינטרניםמועדיהבחינותומספריהשאלוניםעלפיתכניותהלימודים .י

 

70%שאלוןאוכלוסיותהיעדיחידותלימודמועד

תשפ"א חורף



יח"ל2

 י"א מיוחדות–תלמידי אוכלוסיות

בלבד
1261

1261תלמידיי"ב

יח"לעולים2

1264כיתותעוליםבלבד–תלמידיי"א

תלמידיי"ב


1264

תש פ"אקיץ





יח"ל2

1261תלמידיי"א

1261"בתלמידיי

י תלמידי -"א עתירת מתוקשבת

מדיה
1267

י" עתירת-בתלמידי מתוקשבת

מדיה
1267

יח"לעולים2

1264אתלמידיי"

בתלמידיי"


1264

יחידת–יח"ל5

"הולךכנגדהרוח"

יחידותמורחבות-"אתלמידיי


1361



ובהתאםלהנחיותשנדרשלהם,בגיןהמצבהבריאותיבכפוףיעשומתכונתן,וקיומןמועדיהבחינות

.בשנהזו



 נבחני משנה ואקסטרניים  .9

 ואקסטרניםיחידותלימודלנבחנימשנה2בחינתהבגרותבהיקףא.
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 הלימודים לנבחנים30-70תכנית הלימודים לתכנית זהה ואקסטרנים משנה לנבחני לרפורמה בהתאם

אינטרנים.השוניהואבדרכיההערכה.

1262מתכניהלימוד,ושאלון70%עוסקב1261לנבחניהמשנהולאקסטרניםמתקיימיםשנישאלונים.שאלון

באתרתנ"ךממלכתי.,מופיעה70-30הנותריםמתכניתהלימודים.תכניתהלימודים30%עוסקב

,ניתןלראותבאתרתנ"ךממלכתי.70%תכניתאלוןלדוגמאשוהבגרותמבנהבחינתלדוגמא

במתכונת הבגרות בחינת של הראשון המועד יהיה תשפ"א, מבנה,30%חורף הלימודים. לתכנית בהתאם

הבחינהיפורסםבאתרתנ"ךממלכתי.

תנ"ך באתר תפורסם כך על הודעה להנחיות, ובהתאם מיוחדת להיערכות תשפ"א, בשנת ונדרש במידה

ממלכתי.

יחידותלימודלנבחנימשנהואקסטרניםעולים2בחינתהבגרותבהיקףב.

 הלימודים לנבחנים30-70תכנית הלימודים לתכנית זהה ואקסטרנים משנה לנבחני לרפורמה בהתאם

ניםעולים.השוניהואבדרכיההערכה.אינטר

ולאקסטר המשנה לנבחני שאלונים. שני מתקיימים עולים נים 1264שאלון ב הלימוד,70%עוסק מתכני

הנותריםמתכניתהלימודים.30%עוסקב1252ושאלון

.70%דוגמאלשאלוןו,תכניתהלימודיםלעוליםבאתרתנ"ךממלכתי

 במתכונת הבגרות בחינת של הראשון המועד יהיה תשפ"א, מבנה30%חורף הלימודים. לתכנית בהתאם ,

הבחינהיפורסםבאתרתנ"ךממלכתי.

תנ"ך באתר תפורסם כך על הודעה להנחיות, ובהתאם מיוחדת להיערכות תשפ"א, בשנת ונדרש במידה

ממלכתי.

 המורחבותלנבחנימשנהולאקסטרנייםבחינותהבגרותביחידותג.

לנבחנים הלימודים לתכנית זהה ולאקסטרנים, משנה לנבחני המורחבות ביחידות הלימודים תכנית

הואבדרכיההערכה.האינטרנים.השוני

 שאלון השאלוניםבהערכהחיצונית. המשנהולאקסטרניםביחידותהמורחבותמתקיימיםשני 1361לנבחני

ביחידת הרוח"עוסק כנגד 30%"הולך ושאלון הלימוד, ביחידות1362מתכני וזרות"עוסק "שייכות

פרקיתכניתהלימודיםניתןלקרואבאתרתנ"ךממלכתי.אתמתכניהלימוד.70%ו"מנהיגותבמבחן",

תנ"ך באתר תפורסם כך על הודעה להנחיות, ובהתאם מיוחדת להיערכות תשפ"א, בשנת ונדרש במידה

ממלכתי.





https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/TochnitTashat.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMam/MishneExternim/Mivne1282.htm
https://edu.929.org.il/wp-content/uploads/2020/02/%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A3-%D7%AA%D7%A9%D7%A4-1261.pdf
file:///C:/Users/ענת%20צידון/Desktop/ענת%20משרד%20החינוך/וועדת%20מקצוע/עיצוב%20תכנית%20לימודים%20אתי%20זהבי/תוכנית%20תנך%20גרסה%20לפרסום_23.6.pdf
https://edu.929.org.il/wp-content/uploads/2020/02/%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A3-%D7%AA%D7%A9%D7%A4-1264.pdf
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לנבחנימשנהואקסטרניםמועדיהבחינותומספריהשאלוניםעלפיתכניותהלימודים .ד

30%שאלון70%שאלוןאוכלוסיותהיעדיחידותלימודמועד

תשפ"א חורף



כללנבחניהמשנהוהאקסטרניםיח"ל2
1261



1262



יח"לעולים2
–עוליםחדשים

כללנבחניהמשנהוהאקסטרנים
1264

1252



תשפ"א קיץ



כללנבחניהמשנהוהאקסטרניםיח"ל2
1261



1262



יח"לעולים2
-עוליםחדשים

והאקסטרניםכללנבחניהמשנה
1264

1252

יחידות5 יח"ל

מורחבות
1362כללנבחניהמשנהוהאקסטרנים

1361



מועדיהבחינותקיומןומתכונתן,יעשובכפוףובהתאםלהנחיותשנדרשלהם,בגיןהמצבהבריאותי

.בשנהזו



 תכניות ופעילויות להעשרת הלמידה בתנ"ך  .11

יוזמותחינוכיותחווייתיותללימודיהתנ"ך.א

משרדהחינוךבאמצעותאגףמורשת,מבקשלעודדקיומןשלפעילויותויוזמותחינוכיותחווייתיות,בחינוך

לכך,מוקציםמשאביםנרחבים,שיאפשרולמורהלהפעילן.העליסודי,לעידודלימודיהתנ"ךהיסודיובחינוך

היוז בביתהספר. תכניתפדגוגיתשהמורהולממשן כוללותלמידהמעמיקהומרחיבהשל מותהמתוקצבות,

חווייתית והפעלה למידה שילוב כדי תוך הרגילה, הלימודים לתכנית בנוסף מתווה, . יוזמותההפעלת

האישורבהינתןהלכהלמעשהבתקופהמאתגרתזו.ההללו,מותנתבקבלתתקציבייעודיויישומחינוכיותה

יצא בתחוםהדעתוהתקציב, חווייתיות חינוכיות ליוזמות הצעות להגשת קורא תנ"ךויפורסםקול באתר

 ממלכתי.

מוזיאוןארצותהמקראב.

פעילויותוסיוריהעשרה.1ב

שיתוףפעולהנרחבמתקייםביןהפקוחעלהוראתהתנ"ךלביןמוזיאוןארצותהמקרא.מוזיאוןארצות

והפעלותחינוכיותללמידה סיורים המקראמציע לתלמידי תכניתהלימודים, בנושאי החינוךוהעשרה,

https://www.blmj.org/template/default.aspx?catId=6
https://www.blmj.org/template/default.aspx?catId=6


 
 הפקוח על הוראת המקרא

בחינוך הממלכתי    

 

21 
 

 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות

 א' מורשת אגף

 ישראל מדינת

 החינוך משרד

בתקופהמאתגרתזו,הפעילויותהרגילותמןהסתםלאתתקיימנההיסודיולתלמידיהחינוךהעליסודי.

אמתלצרכיםולנסיבותהתקופה.תמוהיחדעםהמוזיאוןניתןיהיהלבנותפעילותבמתכונתן.

.משפטלימודי2ב

בשיתוףהפקוחעלהנערך,לדמויותוסוגיותמקראיותמבויםסביבסוגיהלימודיתמקראיתמשפטלימודי

במוזיאון,בהובלתמתקייםהמשפטהמבוים,הוראתהתנ"ךומוזיאוןארצותהמקרא,הפךכברלמסורת.

צוותהמורים,תלמידיםוצוותמשפטימקצועי,הואשיאושלתהליךלמידההוראהוהערכה,שמתקיים

בביתהספר.

עםבחירתהשלהסוגיההלימודיתאוהדמותהמקראית,נעשיתלמידהמרחיבהומעמיקהבהובלתהצוות

צועי,להכנתמשפטעלכלעםצוותמשפטימקהמקצועיבביתהספר.התלמידיםוהצוותהמקצועינפגשים

משפטימרכיביו. צוות ידי על המתנהל מבוים, משפט בהפקת הוא הלמידה תהליך של שיאו כאמור

מקצועי,העושהזאתבהתנדבותומתחושתשליחותותרומהלמערכתהחינוך.

-ה–במסגרתמהערכהפנימיתכחלק,פעילותכזובביתהספרולהסבניתןלהתוותבתקופהמאתגרתזו,

צוותההדרכהעומדלרשותכם,כדילסייעבהתווייתהשלבהנחיותהנדרשותבתקופהזו.העומדת,30%

התכניתויישומה.

"תורהנביאים...וכותבים!"ג.

שיחודיאלוגאישיליצורזושלאלההבוחריםלהשתתףבתכניתומבקשים,,ועודאחת"שבעיםפניםלתורה"

 התנ"ך. והתייחסותועםפרקי אתפרשנותו ויצירתי, חווייתי באופן לכתוב תלמיד לכל מאפשרת זו תכנית

האישיתלסיפוריהתנ"ך.התכניתמיושמתבחינוךהיסודיובחינוךהעליסודי.

לעבודותחלופיותחווןהעבודותבחינוךהיסודי,תשמשנהכערכהחלופית,במסגרתההערכותבתחוםהדעת.מ

(.22)עמ'בתכניתהלימודיםניתןלראות

ה במסגרת הדעת בתחום המחייבת החלופית, מההערכה חלק להוות יכולות יסודי, העל בחינוך -העבודות

ההערכההחלופיתהנדרשבתחוםהדעת.העבודותהנבחרותמכלמחוז,זוכות(31)עמ'מחווןל,בהתאם30%

עמדארצילפרסוםבספרהמופץלבתיהספר.אלההזוכותבמקומותהראשונים,מקבליםאותהוקרהופרסבמ

באתרמשרדהחינוך.פרטיםנוספיםעלתכנית"תורהנביאים....וכותבים!מיוחד.





https://www.blmj.org/template/default.aspx?catId=6
https://www.blmj.org/template/default.aspx?catId=6
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/TochnitTashat.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/TochnitTashat.pdf
https://apps.education.gov.il/Mankal/Hodaa.aspx?siduri=151
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חידוןהתנ"ך .ד

השנה.בכלשלבקיומושלחידוןהתנ"ךהעולמילנוערביוםהעצמאותהואשיאהשלהיערכותולימודלאורך

אנובהבאעדלמעמדהחידוןהעולמי.הנציגיםלומדיםבאופןנרחבאתפרקיהתנ"ך,ומתמודדיםלעלותלשל

ל כאשרזוכים גדולה להישגיםמרשימיםגאווה המגיעים הממלכתי, נציגיםמהחינוך ישנם העולמי בחידון

בתנ"ךבקיאותומגלים לנו. לשכוחאל אלה תלמידים ותומכיםשמאחורי המלווים מורים, עומדים

בתלמידיהםעלמנתשיוכלולהגיעלמעמדזה.בהוקרהוהערכהרבהלתלמידיםולמוריהם.

בח ההשתתפות התנ"ך, בלימוד הגדולה לזכות מעבר השונים, שלביו על התנ"ך התלמידידוני את מזכה

יתחוםהדעתבהטבותנוספותבמסגרתלימודובפרקיהתנ"ך,לבקיאות עלשלביההיערכות,חומריבתיכון.

משרדהחינוך.באתרהלימוד,ההטבותלמתמודדיםניתןלקרוא

לעודדאתתלמידכםלקחתחלקבחוויהלימודיתזו,ולסייעבידםבהיערכות,אנוקוראיםלכםהמוריםלתנ"ך

בכלאחדמשלביהחידון.

929-העשרותלימודיות .ה

,מאפשרלכםהמורים,מגווןשלפעילויותלהרחבהוהעשרתתהליכיההוראהלמידה929שיתוףהפעולהעם

 וההערכה. לכך, שמיועד לתקציב להזמיןתניבכפוף וההוראהמרציםן הלמידה להעשרת שונים בנושאים

.929ובאתרפרסוםיעלהלאתרתנ"ךממלכתי,בכיתה.

,עםפוסטיםחדשיםמפריעטו,משלו929השיקופלטפורמהדיגיטליתבוכלתלמידיכולליצורדף929בנוסף,

דרכיההוראהלמידהוהערכהבכיתהלהעשרתבידכםהמוריםגיווןנוסףלפיבחירתו.929ופוסטיםשלכותבי

ובבית.

 .מערך צוות הדרכה  11   

הספר בבתי המקצועי הצוות ליווי הדעת, תחום מדריכי ידי על לסייע למידהנועד הוראה דרכי בהתוויית

והערכהבהתאמהלצרכיביתהספר.

 צוות כן, כמו מקצועי וליווי מענה נותן בתכניותההדרכה לתנ"ך המורים הדעת,לצוות בתחום ייחודיות

עליהםנכתבלעיל.

 זוכיםהמוריםבתחוםהדעתלליווי "ברוחנכון...", כלבנוסף,במסגרתהפתוחהמקצועי והכוונהמקצועית,

אחדבמסלולהפתוחהמקצועיבוהואבחר.

https://edu.gov.il/noar/BibleContest/youth/Pages/about.aspx
https://airtable.com/shrfMNs97mZg0AIhu/tblqm5LnBIhWL6xDO
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ6h2UWWXycTdg2FiUPInubHdU64iVc3h6Bl3MdalD-ORbmw/viewform
https://www.929.org.il/myPages
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הליוויוההדרכהנעשיםעלידיצוותמקצועימנוסהומיומן.אתםמוזמניםלהיעזרבו.רשימתצוותההדרכה

בחלוקהאזורית,ותחומיאחריות,מופיעהבאתרתנ"ךממלכתי.



להיענות אשתדל לתחוםהדעת. ובעיההקשורה שאלה בכל לפנותאלי המורים, ציבור מזמינהאתכם, אני

בהק האפשרילפניותיכם האפשרדם במידת מענה ולתת צוות הארציים. תחומיםהאמוניםהמדריכים על

מקצועיים,עומדגםהואלרשותכםלכלמהשיידרש.

שאוברכה,ראוטובוהצלחהבעמלכם.



בהערכהרבה,

 ענת צידון  

מנהלתתחוםדעתתנ"ךממלכתי



העתקים:

יו"רהמזכירותהפדגוגית–דר'מירישליסל

סגניתיו"רהמזה"פומנהלתאגףא'לפיתוחפדגוגי–ניגגב'דליהפ

מנהלאגףא'מורשת-מריובלאוליבסטון

יסודי-מנהלתאגףא'לחינוךעל-גב'דסיבארי

מנהלתאגףא'לחינוךהיסודי-גב'אתיסאסי

מנהלאגףהבחינות–מרדוידגל

מנהלימחוזותבמשרדהחינוך

 ימדריכיתנ"ךבחינוךהממלכת




