
שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

ָתָחי:״ ֹמר ְמזוּזֹת ּפְ ְלֹתַתי יֹום יֹום ִלׁשְ ֹקד ַעל ּדַ ֵרי ָאָדם ׁשֵֹמַע ִלי ִלׁשְ ״ַאׁשְ
ט' כסלו | 9/12 

בראשית א' - ט"ז

י' כסלו | 10/12

י"ז - ל"ב בראשית 

י"א כסלו | 11/12

שמות

א' - ה'

י"ב כסלו | 12/12

שמות

י"א - ט"ו

י"ג כסלו | 13/12

שמות

ט"ז - כ' 

י"ד כסלו | 14/12

שמות ל"א - ל"ד 

ויקרא י"ט

ט"ו כסלו |15/12

ויקרא כ"ד - כ"ה  

במדבר י' - י"ב

ט"ז כסלו | 16/12 

במדבר

י"ג - י"ז

י"ז כסלו | 17/12 

ל"ג - נ' בראשית 

כ' - כ"ה במדבר 

י"ח כסלו | 18/12

במדבר "ז, ל"ב 

דברים כ"ו - כ"ז

י"ט כסלו | 19/12

דברים כ"ח - ל"ב

כ' כסלו | 20/12

דברים ל"ג - ל"ד 

יהושע א'-ג'

כ"א כסלו | 21/12

יהושע ד' - ח'

כ"ב כסלו | 22/12

יהושע ט' - י"א,
י"ד, כ"ב

כ"ג כסלו | 23/12

יהושע כ"ג - כ"ד  

כ"ד כסלו | 24/12

שופטים א' - י"ב

כ"ה כסלו | 25/12

שופטים י"ג - י"ז

כ"ו כסלו | 26/12

שופטים י"ח - כ"א

כ"ז כסלו | 27/12

א'- ב' רות 

כ"ח כסלו | 28/12

חידון 
התנ"ך

למבוגרים
רות ג' - ד'

כ"ט טבת | 29/12

שמואל א'
א' - ג'

בראשית א' – י"ב

א' טבת | 30/12

שמואל א'
ד' - ח'

בראשית י"ג – כ'

ב' טבת | 31/12

שמואל א'
ט' - י"ח

בראשית כ"א – ל"ב

ג' טבת | 1/1

שמואל א׳

י"ט - כ"ג

שמות א' - ה'

ד' טבת | 2/1

שמואל א'

כ"ד - כ"ח

י"א - ט"ו שמות 

ה' טבת | 3/1

שמואל א'

כ"ט – ל"א 

ט"ז - כ' שמות 

ו' טבת | 4/1

שמואל ב'

א' - ד'

שמות ל"א - ל"ד 

ויקרא י"ט

ז' טבת | 5/1

שמואל ב' 

ה' - ח' 

ויקרא כ"ד - כ"ה

במדבר י' - י"ב

ח' טבת | 6/1

שמואל ב'

ט' - י"ב 

י"ג - י"ז במדבר

ט' טבת | 7/1

שמואל ב'

י"ג - כ"ד

בראשית ל"ג - נ'

כ' - כ"ה  במדבר 

י' טבת | 8/1

א' - ג' מלכים א'

במדבר כ"ז, ל"ב 

דברים כ"ו - כ"ז

י"א טבת | 9/1

ד' - ח' מלכים א'

דברים כ"ח - ל"ב

י"ב טבת | 10/1

ט' - י"ג מלכים א'

דברים ל"ג - ל"ד 

יהושע א'-ג'

י"ג טבת | 11/1

י"ד - י"ח מלכים א'

יהושע ד' - ח'

י"ד טבת | 12/1

י"ט - כ"ב מלכים א'

יהושע ט' - י"א, 
י"ד, כ"ב

ט"ו טבת | 13/1

א' -ו' מלכים ב'

יהושע כ"ג - כ"ד  

ט"ז טבת | 14/1

ז' - י"א מלכים ב׳

שופטים א' - י"ב

י"ז טבת | 15/1

מלכים ב' 

י"ב - ט"ז

שופטים
י"ג - י"ז

י"ח טבת | 16/1

י"ז - כ"א מלכים ב'

שופטים י"ח - כ"א

י"ט טבת | 17/1

מלכים ב' כ"ב - כ"ה

א'- ב' רות 

כ' טבת | 18/1

א' - ב', ישעיה

י"א - י"ב

רות ג' - ד'   

כ"א טבת | 19/1

ישעיה

מ' - מ"ה

חזרה על
בראשית 

כ"ב טבת | 20/1

ישעיה

מ"ט - נ"ד

חזרה על
בראשית

כ"ג טבת | 21/1 

ישעיה 

נ"ה - נ"ח

חזרה על
בראשית 

תכנית למידה מומלצת לחידון התנ"ך 
לבתי הספר בחמ"ד

בשנת תשע"ז

אחותי כלה? והוא כחתן? לא בשמיים היא!

בס"ד

משלי ח' 34

החומר המחייב לחידון התנ״ך הוא כפי שמצויין בחוזר מנכ״ל
http://edu.gov.il/noar/BibleContest/Pages/regulations.aspx

חידון בית ספרי מקוון
יום שלישי,  ד׳ בשבט 31.01.17

חידון מחוזי פומבי
יום שלישי,  ט׳ באדר 07.03.17

יישר כוח! השלמת את יחידת הקריאה

מדינת ישראל
משרד החינוך

חמ״ד 1.2



כ"ד טבת | 22/1

א' - ב',  ירמיה

כ"ו - כ"ח

חזרה על שמות

כ"ה טבת | 23/1

כ"ט - ל"ג ירמיה

חזרה על ויקרא 
ושמות

כ"ו טבת | 24/1

ל"ד - ל"ח ירמיה

חזרה על במדבר

כ"ז טבת | 25/1

ל"ט - מ"ג ירמיה

חזרה על דברים

כ"ח טבת | 26/1

מ"ד - מ"ה ירמיה

יונה א'-ד'

כ"ט טבת | 27/1

בראשית א'- י'

חזרה על יהושע

א' שבט | 28/1

י"א - כ' בראשית

חזרה על
שופטים

ב' שבט | 29/1

בראשית

כ"א - ל'

חזרה על רות

ג' שבט | 30/1

בראשית ל"א- מ'

חזרה כללית
ומנוחה

ד' שבט | 31/1

חידון בית 
ספרי מקוון

בראשית

מ"א - נ'

ה' שבט | 1/2

שמות א'- ה'  

י"א - ט"ו

ו' שבט | 2/2

ט"ז - כ', שמות 

ל"א - ל"ד

ויקרא

י"ט

ז' שבט | 3/2

כ"ד - כ"ה ויקרא

י' - י"ז במדבר

ח' שבט | 4/2

במדבר כ' - כ"ה,

כ"ז, ל"ב 

דברים כ"ו - כ"ז

ט' שבט | 5/2 

דברים כ"ח - ל"ד

יהושע א' - ג'

י' שבט | 6/2

יהושע ד' - י"א,

י"ד, כ"ב

י"א שבט | 7/2

יהושע כ"ג - כ"ד

א'- ח' שופטים

י"ב שבט | 8/2

שופטים ט'- י"ח

י"ג שבט | 9/2

שופטים 

י"ט -  כ"א

רות א' - ד'  

י"ד שבט | 10/2

שמואל א' 

א' - י"ג

ט"ו שבט | 11/2

שמואל א' 

י"ד – כ"ג

ט"ז שבט | 12/2 

שמואל א'

כ"ד -  ל"א

שמואל ב' 

א' - ב'

י"ז שבט | 13/2

שמואל ב'

ג'- י"ב

י"ח שבט | 14/2

שמואל ב'

י"ג – כ"ב

י"ט שבט | 15/2

שמואל ב'

כ"ג – כ"ד

מלכים א' 

א'- ח'

כ' שבט | 16/2

מלכים א'

ט' - י"ח

כ"א שבט | 17/2

מלכים א' 

י"ט – כ"ב

א'- ו' מלכים ב' 

כ"ב שבט | 18/2

מלכים ב'

ז'-ט"ז

כ"ג שבט | 19/2

מלכים ב'

י"ז – כ"ה 

ישעיה א' - ב'

כ"ד שבט | 20/2

ישעיה

י"א - י"ב

מ'- מ"ה, מ"ט

כ"ה שבט 21/2

ישעיה

נ'-נ"ח

כ"ו שבט | 22/2

ירמיה א'-ב' , 

כ"ו - ל"ג

כ"ז שבט | 23/2

ירמיה

ל"ד - מ"ג

כ"ח שבט | 24/2

ירמיה מ"ד - מ"ה

יונה א'- ד'

כ"ט אדר | 25/2

בראשית 

חזרה מהירה

ל' אדר | 26/2

שמות, ויקרא

חזרה מהירה

א' אדר | 27/2

במדבר, דברים, 
רות,  יונה

חזרה מהירה

ב' אדר | 28/2

יהושע , שופטים

חזרה מהירה

ג' אדר | 1/3

שמואל א'

חזרה מהירה

ד'  אדר | 2/3

שמואל ב׳

חזרה מהירה

ה' אדר | 3/3

מלכים א'

חזרה מהירה

ו' אדר | 4/3 

מלכים ב'

חזרה מהירה

ז' אדר | 5/3

ישעיה

חזרה מהירה

ח' אדר | 6/3

ירמיה

חזרה מהירה

ט' אדר | 7/3

חידון מחוזי

פומבי

יָחִתי.״ ל-ַהיֹּום, ִהיא ׂשִ י תֹוָרֶתָך:    ּכָ ״ ָמה-ָאַהְבּתִ

תהילים קי“ט, צ“ז

החומר המחייב לחידון התנ״ך הוא כפי שמצויין בחוזר מנכ״ליישר כוח! השלמת את יחידת הקריאה
http://edu.gov.il/noar/BibleContest/Pages/regulations.aspx

חידון בית ספרי מקוון
יום שלישי,  ד׳ בשבט 31.01.17

חידון מחוזי פומבי
יום שלישי,  ט׳ באדר 07.03.17

חמ״ד 2.2



שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

ָתָחי:״ מֹר ְמזוּזֹת ּפְ ְלֹתַתי יֹום יֹום ִלׁשְ ֹקד ַעל ּדַ ֵרי ָאָדם ׁשֵֹמַע ִלי ִלׁשְ ״ַאׁשְ
ט' כסלו | 9/12

בראשית

א' - ט"ז 

י' כסלו | 10/12

בראשית 

י"ז – ל"ב

י"א כסלו | 11/12

בראשית

ל"ג – מ' 

י"ב כסלו | 12/12

בראשית

מ"א – מ"ז

י"ג כסלו |13/12

בראשית מ"ח – נ'

י"ד כסלו | 14/12

שמות

א'- ה', י"א

ט"ו כסלו | 15/12

שמות 

י"ב- ט"ו

ט"ז כסלו | 16/12

שמות

ט"ז – י"ט

י"ז כסלו | 17/12

שמות

כ', ל"א -ל"ד

י"ח  כסלו | 8/12

במדבר

י'- י"ב

י"ט כסלו | 9/12

במדבר

י"ג – ט"ז

כ' כסלו | 10/12

במדבר

י"ז, כ'- כ"ב

כ"א כסלו | 19/12

במדבר

כ"ג- כ"ה, כ"ז

כ"ב כסלו | 22/12

במדבר ל"ב

כ"ג כסלו | 23/12

יהושע

א'- ז'

כ"ד  כסלו | 24/12

יהושע

ח'- י"א

כ"ה כסלו | 25/12

יהושע

י"ד כ"ב- כ"ד

כ"ו כסלו | 26/12

שופטים

א' - ד'

כ"ז כסלו | 27/12

שופטים

ה'- ח'

כ"ח כסלו | 28/12

שופטים

ט'- י"ב

כ"ט כסלו | 29/12

שופטים

י"ג – ט"ז

א' טבת | 30/12

שופטים

י"ז - כ'

ב' טבת |31/12

שופטים כ"א

רות א'- ד'

ג' טבת | 1/1

שמואל א' א'-ד'

בראשית א' - ט"ז

ד' טבת | 2/1

שמואל א' ה'-ח'

בראשית י"ז – ל"ב

ה' טבת | 3/1

שמואל א' ט'-י"ב

בראשית ל"ג – מ'

ו' טבת | 4/1

שמואל א' י"ג-ט"ז

בראשית

מ"א – מ"ז

ז' טבת | 5/1

שמואל א' י"ז-כ'

בראשית מ"ח – נ'

ח' טבת | 6/1

שמואל א'

כ"א-כ"ד

שמות א'- ה', י"א

ט' טבת | 7/1

שמואל א' כ"ה-כ"ח

שמות י"ב- ט"ו

י' טבת | 8/1

שמואל א' כ"ט –ל"א

שמות ט"ז – י"ט

י"א טבת | 9/1

שמואל ב' א'- ה'

שמות  

כ', ל"א - ל"ד

י"ב טבת | 10/1

ו'- ט' שמואל ב'

במדבר י'- י"ב

י"ג טבת | 11/1

י'- י"ג שמואל ב'

במדבר י"ג – ט"ז

י"ד טבת | 12/1

שמואל ב' י"ד –י"ז

במדבר י"ז, כ'- כ"ב

ט"ו טבת | 13/1

שמואל ב' 

י"ח –כ"א

במדבר כ"ג- כ"ה, 
כ"ז

ט"ז טבת | 14/1

שמואל ב' כ"ב – כ"ד

במדבר ל"ב 

יהושע א'- ג'

י"ז טבת | 15/1

מלכים א' 

א'-ה'

יהושע

ד'- ז'

י"ח טבת | 16/1

מלכים א'

ו'-ט'

יהושע

ח'- י"א

י"ט טבת | 17/1

מלכים א'

י'-י"ג

יהושע

י"ד כ"ב- כ"ד

כ' טבת | 18/1

מלכים א'

י"ד- י"ז

שופטים

א' - ד'

כ"א טבת | 19/1

מלכים א'

י"ח - כ"ב

שופטים

ה'- ח'

כ"ב טבת |20/1

מלכים ב‘

א'-ג'

שופטים

ט'- י"ב

כ"ג טבת |21/1

מלכים ב'

ד'- ז'

שופטים

י"ג – כ“א

תכנית למידה מומלצת לחידון התנ"ך המחוזי
לבתי הספר הממלכתיים

בשנת תשע"ז

אחותי כלה? והוא כחתן? לא בשמיים היא!

בס"ד

משלי ח' 34

יישר כוח! השלמת את יחידת הקריאה

מדינת ישראל
משרד החינוך

החומר המחייב לחידון התנ״ך הוא כפי שמצויין בחוזר מנכ״ל
http://edu.gov.il/noar/BibleContest/Pages/regulations.aspx

חידון בית ספרי מקוון
יום שלישי,  ד׳ בשבט 31.01.17

חידון מחוזי פומבי
יום שלישי,  ט׳ באדר 07.03.17

ממלכתי 1.2



כ"ד טבת | 22/1

מלכים ב' ח'-י"א

רות א'- ד' 

כ"ה טבת | 23/1

מלכים ב' י"ב-ט"ו

חזרה על
בראשית

כ"ו טבת | 24/1

מלכים ב' י"ז –י"ט

חזרה על
בראשית

כ"ז טבת | 25/1

מלכים ב' כ'-כ"ג

חזרה על
בראשית

כ"ח טבת | 26/1

מלכים ב'

כ"ד – כ"ה

חזרה על 
שמות ובמדבר

כ"ט טבת | 27/1

יונה א'-ד' 

חזרה על יהושע

א' שבט | 28/1

בראשית א'- י' 

חזרה על שופטים

ב' שבט |29/1

בראשית

י"א –י"ח

חזרה על רות

ג' שבט |30/1

בראשית

י"ט – כ"ו

חזרה כללית
ומנוחה

ד' שבט |31/1

חידון
בית ספרי

מקוון
בראשית

כ"ז – ל"ד

ה' שבט | 1/2

בראשית

ל"ה-מ"ב

ו' שבט | 2/2

בראשית

מ"ג-נ'

ז' שבט | 3/2

שמות

א'-ה', י"א'-י"ג

ח' שבט | 4/2

שמות

י"ד-כ', ל"א

ט' שבט |5/2

שמות

ל"ב-ל"ד

במדבר

י'-י"ד

י' שבט | 6/2

במדבר

ט"ו-י"ז, כ'-כ"ד

י"א שבט |7/2

במדבר

כ"ה, כ"ז, ל"ב

יהושע

א'-ה'

י"ב שבט |8/2

יהושע 

ו'-י"א, י"ד, כ"ב

י"ג שבט |9/2

יהושע

כ"ג-כ"ד

שופטים 

א'- ו'

י"ד שבט |10/2

שופטים 

ז'-י"ד

ט"ו שבט |11/2

שופטים

ט"ו – כ"א

רות א'- ד'

ט"ז שבט | 12/2

שמואל א'

א'-ה'

י"ז שבט | 13/2

שמואל א'

ו'-י"ג

י"ח שבט | 14/2

שמואל א'

י"ד-כ"א

י"ט שבט | 15/2

שמואל א'

כ"ב-כ"ט

כ' שבט | 16/2

שמואל א' ל'-ל"א

שמואל ב' א'- ו'

כ"א שבט | 17/2

שמואל ב'

ז-י"ד

כ"ב שבט |18/2

שמואל ב'

ט"ו- כ"ב

כ"ג שבט | 19/2

שמואל ב' כ"ג-כ"ד

מלכים א' א'- ו'

כ"ד שבט | 20/2

מלכים א'

ז'-י"ד'

כ"ה שבט | 21/2

מלכים א'

טו'-כ"ב 

כ"ו שבט | 22/2

מלכים ב'

א'-ח'

כ"ז שבט | 23/2

מלכים ב'

ט'- ט"ז

כ"ח שבט | 24/2

מלכים ב' 

י"ז – כ"ג

כ"ט שבט | 25/2

מלכים ב' כ"ד- כ"ה

יונה א'-ד'

ל' שבט | 26/2

בראשית

חזרה מהירה

א' אדר | 27/2

שמות

חזרה מהירה

ב' אדר | 28/2

במדבר+יהושע

חזרה מהירה

ג' אדר | 1/3

שופטים

חזרה מהירה

ד' אדר | 2/3

שמואל א'

חזרה מהירה

ה' אדר | 3/3

שמואל ב'

חזרה מהירה

ו' אדר | 4/3

מלכים א'

חזרה מהירה

ז' אדר | 5/3

מלכים ב'

חזרה מהירה

ח' אדר | 6/3

רות + יונה

חזרה מהירה

חזרה כללית 

ט' אדר | 7/3

חידון
המחוזי
פומבי

יָחִתי.״ ל-ַהיֹּום, ִהיא ׂשִ י תֹוָרֶתָך:    ּכָ ״ ָמה-ָאַהְבּתִ

תהילים קי“ט, צ“ז

החומר המחייב לחידון התנ״ך הוא כפי שמצויין בחוזר מנכ״ליישר כוח! השלמת את יחידת הקריאה
http://edu.gov.il/noar/BibleContest/Pages/regulations.aspx

חידון בית ספרי מקוון
יום שלישי,  ד׳ בשבט 31.01.17

חידון מחוזי פומבי
יום שלישי,  ט׳ באדר 07.03.17

ממלכתי 2.2


