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 על פי רפורמת הלמידה המשמעותית –תכנית לק"ש 

 

טיבה העליונה בחעם לקות בשמיעה  לתלמידים המותאמת בתנ"ךלימודים התכנית לפניכם 

ומבנה , לוח זמנים במקרא דרכי היבחנותהנהלים ללתוכנית מצורפים  .30-70המעודכנת לרפורמה 

  .הבית ספרית בחינהה

 יסוד בהיסטוריה של תקופת המקרא:על התלמידים להכיר חמישה תאריכי 

 לפנה"ס(  928) הממלכה פילוג 

 לפנה"ס(,  721/2ישראל ) ממלכת חורבן 

 ( 597גלות יהויכין  ,)לפנה"ס 

 לפנה"ס(,  586יהודה ) ממלכת חורבן 

 ( 538/7הצהרת כורש .)לפנה"ס 

 להכיר אתנחתא וסוף פסוק. התלמידיםכמו כן על 

 

 ים המותאמת במקרא לתלמידים עם לקות בשמיעה בחט"עתכנית הלימוד

 

 חלופות בהערכת הישגים 30% -בראשית

 ב"ח, כ"ז, י"ו, ט"טי"ב, , 31 – 26א "י ,22 – 5 'ו ,', ד', ג', ב': אבראשית

 

 70% -פרקי ה

 א"ב, כ", י43 - 26, 13 – 1 א"י ג', :מל"א

 ה", כ20- 8ד "ח, כ", י33 - 1 ז": ימל"ב

 4 – 1 'ב :ישעיה

 15 - 1ז'  ירמיה

 6- 1, ד' 7 – 1' : אעזרא

 ': אחגי

 ל: ל"זיחזקא

 10-22, כ"ד 9 – 4: ו' דברים

 18 – 1ט ": יויקרא

 קל"ז: תהילים

 ב"מ ,'ב ,': אאיוב

 

 יש ללמד מקורות אלה במקביל  למלכים ב' י"ח:
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 המקורות:

  

 18במנסרת המכון המזרחי בשיקגו, שורות  מסע סנחריב נגד יהודה המסע השלישי של סנחריב. 1

-49, 

, או מתוך מ. כוגן, אסופת כתובות 4, סעיף 157הודפס בעולם התנ"ך, כרך מלכים ב', עמ', 

 .80 -79היסטוריות מאשור ובבל: מאות ט"ו לפסה"נ, ירושלים, תשס"ד, עמ' 

  

המתאר את הקרב על העיר לכיש מן הארמון של סנחריב, מתוך  תבליט מארמונו של סנחריב.2

 165 -158עולם התנ"ך, מלכים ב' עמ' 

  

 יח"ל. 2ניתן למצוא את המקורות הנ"ל בתוך את"ר מפמ"ר מקרא בתוכנית של 

שניתן להסתייע בהם לצורך הלמידה של מקורות  חומרי העשרה וסרטוניםבאתר כמו כן קיימים 

 אלה.

  

 

 :4וקוד  3לתלמידים עם לקות בשמיעה קוד  דרכי היבחנות

 (:4או  3 )קודלהלן שלוש הדרכים האפשריות להיבחנות של תלמיד עם לקות בשמיעה 

 לציון הבחינה )לא לציון המגן( נקודות 10שאלון רגיל +  .א

  בחינה בית ספרית .ב

רק בבוקר מקבלה באישור מפמ"ר ו שמורה לוקח מבית ספר אחר בית ספרית בחינה .ג

 הבחינה.

 

 מפמ"ר לאישורבית ספרית לו"ז הגשת בחינה 

 אחראית אמקרלמדריכת מפמ"ר מביה"ס  במיילתישלח  ההבחינ 15.3א. עד ה 

dafnali@education.gov.il 

 עם הערות ה תוחזר לביה"סהבחינ 20.4ב. עד 

 למדריכת מפמ"ר מקרא נתמתוק הבחינה תוחזר 25.4ג. עד 

 ע"י מפמ"ר מקרא אושרבחינה תה 30.4ד. עד 

 כל ההתנהלות תהיה במייל.

 

 .משך הבחינה: שעתיים וחצי :הבית ספרית בחינהמבנה ה

 .ניתן לראות דוגמאות באתר מפמ"ר ממלכתי

 .הטקסטים המשולבים בבחינה יהיו ללא סימני פיסוק

 

 נושאים שלושהנקודות על  78פרק ראשון 

  נקודות. 10 –בכל שאלה סעיף א'  –שאלות  שלוש

 .בהרבה מהבנת הכתובהשאלה תשאל על היבט כללי של הפרק ברמה שאיננה גבוהה 

  נקודות כל אחד. 8סעיפים ב' וג' 

http://cmsedit.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMam/AlYessodi/Sancheriv.htm
https://www.youtube.com/watch?v=aZPqhYCS4Go
http://cmsedit.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMam/MaamarimHaashara/HistoryografiaNevua.htm
mailto:dafnali@education.gov.il
mailto:dafnali@education.gov.il
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בסעיפים אלה יישאלו שאלות של הבעת דעה תוך ביסוס על הכתוב, השוואה בין מקורות, שיח בין 

 כתובים, פרשנויות, שאלות יישום וכד' 

 

 נקודות 78נקודות לכל שאלה ועל כל הפרק  26 סך הכל

 

 הסעיפים.בכל שאלה שבחרת יש לענות על כל 

 יש לבחור שאלה אחת מכל נושא.

 

  מלכים + ירמיהובנושא  2או  1יש לבחור שאלה אחת משאלות 

1 . 

 נקודות  10 א.

 נקודות 8 ב.

 נקודות 8  ג.

 

2. 

 נקודות  10א.

 נקודות 8 ב.

 נקודות 8 ג.

 

 ישעיה + שיבת ציון בנושא 4 או 3יש לבחור שאלה אחת משאלות 

3. 

 נקודות 10א. 

 נקודות 8 ב.

 נקודות 8 ג.

 

4. 

 נקודות 10 א.

 נקודות 8 ב.

 נקודות 8 ג.

 

 חוקבנושא  6או  5יש לבחור שאלה אחת משאלות 

5. 

 נקודות 10א. 

 נקודות 8 ב.

 נקודות 8 ג.

 

6. 

 נקודות 10 א.
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 נקודות 8 ב.

 נקודות 8 ג.

 

 איוב - נקודות 22 שניפרק 

 נקודות. 11בכל שאלה שני סעיפים וכל סעיף . 8ו  7יש לבחור שאלה אחת מתוך שאלת 

 

7. 

 נקודות 11 א.

 נקודות 11 ב.

 

8. 

 נקודות 11 א.

 נקודות 11ב. 

 


