
                                                                                                              
 

 המזכירות הפדגוגית
 אגף מורשת 

 הפיקוח על הוראת המקרא בחינוך הממלכתי
 

 תשע"ח אייר,ב ח'

23.4.18 

 

 :אל

 מנהלי בתי הספר, 

  ,לתנ"ךהמורים 

 ,בחינוך היסודי והעל יסודי

   בבתי הספר הממלכתיים,

 שלום רב, 

 

  -תנ"ך ממ'  הנדון: תכנית הלימודים תשע"ט         

 והעל יסודי  בחינוך היסודי,  והערכה לימוד הוראה         

 אנו מבקשים להביא לפניכם מספר הנחיות. תכנית הלימודיםעם פרסומה של    

אלה יהיו לעזר בידיכם לקראת יישומה והחלתה של תכנית הלימודים במערכת 

 נוך מכיתה א' ועד לכיתה יב'.החי

ועקרונותיה, חשיבות  , מטרותיהעל הרציונל בה ,תכנית הלימודיםלקריאת כל    

בכל וההערכה  הלמידה האלה אמורים לבוא לידי ביטוי בדרכי ההוראגדולה. 

 גיל.השכבת אחת מאחד מפרקי הלימוד אשר נבחרו לכל 

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/TochnitTashat.pdf


יעמוד לרשות שלנו "אתר תנ"ך ממלכתי",  זה המקום להזכיר שהאתר החדש   

מהאחד בספטמבר בשנת , מכיתה ב' ועד כיתה יב',חטיבות הגיל השונות

הנכם יכולים להתרשם מההיצע  האתר בהרצה,בשלב זה תשע"ט. הלימודים 

 הלמידה בכיתה.  והוראה הליכי שהוא יעמיד בפניכם בתה

ת הלימודים בתכני יעסקוהפתוח המקצועי והשתלמויות, כבר משנה זו,    

"אתר תנ"ך  באתר הרשמי של תחום הדעת תנ"ך, ויהיתשע"ט. פרסום ופירוט 

 ממלכתי". 

, בתכנון והחלת דרששיי, עומד לרשותכם ויסייע בידיכם, ככל צוות ההדרכה   

 בחטיבות הגיל השונות, בשנת הלימודים הבאה.תשע"ט  תכנית הלימודים

 

 יסודי 

 
 ו' ילמדו את תכנית הלימודים בשנת הלימודים תשע"ט   -כיתות א

 כדלקמן: 

 

 לחינוך היסודי. ,תשע"ט על פי תכנית הלימודים – 'כיתה א 

  'לחינוך היסודי.  ,על פי תכנית הלימודים תשע"ט –כיתה ב  

 לחינוך היסודי.תשע"טעל פי תכנית הלימודים  -'כיתה ג , 

 פרקי הלימוד שלא נלמדו בשנה הקודמת. המורה יוכל להשלים את כל  .א

להרחיב ולהעמיק  ,להעשיר היה ונלמדו הפרקים כולם, יוכל המורה .ב

 .על פי שיקול דעתוהלימודים תשע"ט,  בפרקים מתכנית

ימצאו באתר תנ"ך  ,והעמקההרחבה  חומרי הוראה ולמידה להעשרה 

 ממלכתי החדש. 
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 לחינוך  היסודי. ,על פי תכנית הלימודים תשע"ט -'כיתה ד 

 פרקי הלימוד שלא נלמדו בשנה הקודמת. המורה יוכל להשלים את כל  .א

להרחיב ולהעמיק  ,להעשיר היה ונלמדו הפרקים כולם, יוכל המורה .ב

 על פי שיקול דעתו. הלימודים תשע"ט,  מתכניתבפרקים 

ימצאו באתר תנ"ך  ,חומרי הוראה ולמידה להעשרה הרחבה  והעמקה 

 ממלכתי החדש. 

 

 לחינוך היסודי. ,על פי תכנית הלימודים תשע"ט -'כיתה ה 

בשנים הקודמות, פרקי הלימוד, שלא נלמדו ים את כל המורה יוכל להשל .א

 המופיעים בתכנית הלימודים תשע"ט. 

ולהעמיק   הרחיבל ,העשירהיה ונלמדו הפרקים כולם, יוכל המורה ל .ב

 על פי שיקול דעתו.הלימודים תשע"ט, בפרקים מתכנית 

ימצאו באתר תנ"ך  ,להעשרה הרחבה  והעמקה ,חומרי הוראה ולמידה 

 ממלכתי החדש. 

 

 הלימודים תשע"טעל פי תכנית  -'כיתה ו 

בשנים הקודמות,  המורה יוכל להשלים את כל  פרקי הלימוד שלא נלמדו .א

 המופעים בתכנית הלימודים תשע"ט. 

להרחיב ולהעמיק  להעשיר, היה ונלמדו הפרקים כולם, יוכל המורה .ב

על פי שיקול דעתו. חומרי הוראה  הלימודים תשע"ט,בפרקים מתכנית 

 ימצאו באתר תנ"ך ממלכתי החדש.  ,העמקהולהעשרה הרחבה   ,ולמידה

 

 ביניים-חטיבת  

 'ט' ילמדו את תכנית הלימודים בשנת הלימודים תשע"ט  -כיתות ז

 כדלקמן: 

 

 על פי תכנית הלימודים תשע"ט -'כיתה ז 

 על פי תכנית הלימודים תשע"ט -'כיתה ח. 

 'על פי תכנית הלימודים תשע"ט -כיתה ט. 



 

 חטיבה עליונה 

 
  'ילמדו כדלקמן:יב'  –כיתות י 

 

 'על פי תכנית הלימודים תשע"ט -כיתה י 

בה העליונה יהמתחילים את לימודי התנ"ך בחטבלבד, תלמידי כיתה י'  .א

 בשנת הלימודים תשע"ט, ילמדו על פי תכנית הלימודים תשע"ט. 

בבחינת הבגרות יוכלו להיבחן תלמידי י', בשנת הלימודים תשע"ט,  .ב

על פי המתכונת החדשה, ועל פי תכנית  בשנת הלימודים תש"פ

 ם תשע"ט.הלימודי

 

 'תשע"חעד לתכנית הלימודים על פי  -כיתה יא 

 אשר החלו בשנה החולפת את לימודי התנ"ךתלמידי כיתה י"א,  .א

 ישנו וימשיכו את הלימוד על פיה.לא על פי התכנית הקודמת,  לבגרות, 

עד  הלימודיםתכנית ועל פי  הנוכחית, התהיה במתכונתבחינת הבגרות  .ב

  .לשנת תשע"ח

 

 'תשע"חעד לתכנית הלימודים על פי  -כיתה יב  

תלמידי כיתה י"ב, אשר החלו בשתי השנים הקודמות את לימודי התנ"ך  .א

ישנו וימשיכו את הלימוד  לאלבגרות, על פי תכנית הלימודים הקודמת, 

 יה. על פ

ועל פי תכנית הלימודים עד הנוכחית,  הבחינת הבגרות תהיה במתכונת .ב

 תשע"ח.שנת ל
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 :מועדי בחינות הבגרות על פי כל אחת מהתכניות 

 השנה     

                          

 התכנית                

 תשפ"א תש"פ תשע"ט

תכנית 

 הלימודים 

הנוכחית 

עד 

 תשע"ח 

 חורף/קיץ 

השאלונים 

במתכונת 

תכנית 

הלימודים 

 הקיימת 

  

 חורף /קיץ 

 השאלונים במתכונת 

תכנית הלימודים 

 הקיימת 

 

להיבחנות  אחרוןמועד 

  הקיימת  על פי התכנית

 

 

תכנית 

הלימודים 

 תשע"ט 

 חורף/קיץ  

השאלונים במתכונת 

 החדשה הלימודים 

)טרם נקבעו מספרי 

  *השאלונים(

 

להיבחנות  ראשוןמועד 

על פי תכנית הלימודים 

 תשע"ט 

 

 חורף/קיץ 

הלימודים במתכונת השאלונים 

 החדשה 

  *)טרם נקבעו מספרי השאלונים(

 

בחינות הבגרות על פי התכנית 

 הלימודים תשע"ט בלבד 

 

 יפורסם בחוזר מפמ"ר תשע"ט. ,השאלונים השונים בכל מועד היבחנותפירוט *

 

 

 



אני מזמינה אתכם, ציבור המורים, לפנות אלי בכל שאלה ובעיה הקשורה    

לתחום הדעת. אשתדל להיענות לפניותיכם בהקדם האפשרי. צוות המדריכות 

עומד גם הוא לרשותכם לכל מה  האמונות על תחומים מקצועיים,הארציות 

 .שיידרש

 

 הצלחה,בברכת                                                                          

 ענת צידון                                                                  

 מנהלת תחום דעת             

 תנ"ך ממ'                                                                   

  

 

 העתק:

 יו"ר המזכירות הפדגוגית  -דר' משה וינשטוק

 מנהל אגף מורשת  –מר יובל אוליבסטון 

 מנהלת החינוך היסודי –גב' אתי סאסי 

 מנהלת החינוך העל יסודי  -גב' דסי בארי

 מנהל אגף הבחינות  -מר דוד גל

 מנהלת מכון סאלד  –גב' אילנה כהן 

 

 

 

 

 

 

 

  


