
 בס"ד,

  לפי מתווה התחדשות הלמידהבתנ"ך  מעודכנת מפורטת תכנית

 רמת בסיס

 חידה א'י

 חומש שמות-תורה עיון 

 ירמיהו ישעיה יחזקאל –נביאים אחרונים 

 תהילים-כתובים 

 

 תורה עיון:

 )מפרק כ"ד עד סוף, משפטים יתרובשלח, : בא, פרשיות -עם פירוש רש"י שמות
 (כהשלמה לעניין מתן תורה -הפרשה

 

 קטעים נבחרים מן המפרשים כלהלן: וכן

 

 פרשת בא:

 "וטעם החדש הזה לכם ראש חדשים", -פרק י"ב פסוק ב' החל מ –רמב"ן 

 גאולתנו". ןעד "שנקרא לו לזיכרו

 עד " היה בן שבעים וחמש שנה".פרק י"ב, פסוק מ'  - רמב"ן

 פרק י"ב, פסוק מ"ג. - ספורנו

 פרק י"ג, פסוק ב'. - ספורנו

 

 :פרשת בשלח

 .פרק י"ג, פסוק י"ז - ספורנו

 עד "יותר משאר המקומות שעבדו בהם". פרק ט"ו, פסוק כ"ז - רמב"ן

 מתחילת הפסוק עד "וירעב העם ללחם", פרק ט"ז, פסוק ב' - רמב"ן

 .הפסוק"על דעתו הזכיר" עד סוף  -ומ

 ד"ה "ויאמר אליהם". ,פרק ט"ז, פסוק כ"ג - רשב"ם

 רק ד"ה "ואין מים לשתות העם", פרק י"ז, פסוק א'. - רמב"ן

 עד "שעשו עמו בראשונה".

 פרשת יתרו:     

 פרק י"ח, פסוק ט'. - ספורנו
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 פרק י"ח, פסוק ט"ו. - רמב"ן

 פרק י"ט, פסוק י"א.  -ספורנו

 פרק כ' פסוק ח'. -  רשב"ם

 

 

 מכל ספרפרקים  5בחירה של נביאים אחרונים:

 

 .ס', ס"ו נ"ח, נ"ז )מפסוק י"ד(,, א, מ"ג, מ"ד: א', ב', מ', מ"פרקים - ישעיה

)מפס' י"ח(, ל"ט )עד פס' ט"ז(, מ"ד ל"ח  ,ל"ז ,ל"ו כ', י"ח,  ,פרקים: ב', ג' - יחזקאל

 ל"א(.-)פסוקים ט"ו

 עד פס' י"ד(, ל"א. פרקים: א' , ב' , ז' , ח' ) מפס' י"ג( , ט' , ט"ז ) מפס' י"ט(, י"ז ) - ירמיה

 

 

 פרקים מתוך התוכנית 15בחירה של :כתובים

 

 

 קל"ו,  ,מ"ח, ק"ל מ"ז, ל"ד, , י"ט, כ', כ"ג, כ"ד, כ"ז, כ"ט, ל', ל"ג,: א'פרקים -תהלים

 .נק" -קל"ז, קמ"ה         

 

. 

  'ביחידה 

 חובה( –)נביאים ראשונים  3מתוך  חלופות 2

 

 , חיי שרה, תולדות, ויחיעיון בפרשות וירא 

 בהעלותך, שלח, קורח –עיון בחומש במדבר 
 )+בקיאות בחומש(

 יהושע שופטים שמואל א' שמואל ב'-נביאים ראשונים 
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 .אחלופה  -. עיון בחומש בראשית1

 וירא חיי שרה תולדות ויחי -חומש בראשית

 

 

 עיון  בתורה  בספרים בראשית 

  שרה, תולדות, ויחי-וירא, חיי :פרשיות - רש"ירוש  יעם  פ בראשית

 

 קטעים נבחרים מן המפרשים כלהלן: וכן

 

 פרשת וירא:

 .א' פרק כ"ב, פסוק – רמב"ן

 ט"ז.פסוק , פרק כ"ב – רמב"ן

 

 :פרשת תולדות

 .ד' , פסוקכ"זפרק  – ספורנו

 ל"ג.פרק כ"ז, פסוק  – רמב"ן

 פרק כ"ח, פסוק ה'. – רמב"ן

 

 :פרשת ויחי

 פרק מ"ז פסוק כ"ט. - רמב"ן

 פרק מ"ז פסוק ל"א.  - רמב"ן

 פרק מ"ח פס' י', ד"ה "לא יוכל לראות"  - ספורנו

 פרק מ"ט פסוק י', ד"ה "לא יסור שבט מיהודה" - ספורנו

 

 .בחלופה  -. חומש במדבר2

 בהעלותך שלח קורח-חומש במדבר 

 

 בהעלותך, שלח קורחפרשיות:  -במדבר עם פרוש רש"י

 

 

 



 'גחלופה -נביאים ראשונים.3

 יהושע שופטים שמואל א' שמואל ב'-נביאים ראשונים 

 

 עיון: פרקי 

 

 , מצודותאו  רש"יבנוסף ללימוד לפי  -את הנושאים בעיון 

 , לפי רשימת קטעי הפירוש המובאת בהמשך.רד"קמתוך פירוש  גםיש ללמד 

 

 :נושאים לעיון 

 :יהושע

 ד'. -פרקים ג'  - הניסים במעבר הירדן 

 ח'. - פרקים ז' - מעל עכן ותוצאותיו

 ניסים בכיבוש הארץ:

 פרק ו'. -מלחמת יריחו  -

 פרק ח'. -מלחמת העי  -
 

 פרק י'. –שמש בגבעון דום  -
 פרק כ"ד. -תוכחת יהושע לפני פטירתו 

 

 שופטים

 פרק ג'. - אהוד בן גרא

 ה'. ,פרקים ד' - דבורה הנביאה וברק בן אבינועם

 פרקים ו', ז'. - גדעון

 י"ב. - פרקים י"א - יפתח הגלעדי ונדרו

 ט"ז. - י"ג פרקים – שמשון הגיבור ומעשיו

 

 'שמואל א

 ב'.  - פרקים א' - חנה ותפילתה

 פרקים ג', ז', ט', י"ב. -מואל כנביא וכשופט ש

 , י"ב פרקים ח' -בקשת המלוכה ותגובת שמואל   

 י"ב. - פרקים ט' – תֹויח  מעלותיו, מש   - שאול

 י"ז. -פרקים ט"ז  - תֹויח  מעלותיו, מש   -דוד 



 כ"ד, כ"ו. - פרקים י"ח - שאול ויחסו לדוד

  

 שמואל ב'

 פרק א'. -קינת דוד על שאול ויהונתן 

 פרק ה'. - המלכת דוד על כל ישראל

 פרק ו'. - ארון ה' לעיר דוד  העלאת

 י"ח. -פרקים י"ד  -מרד אבשלום 

 

 על נביאים ראשונים:רד"ק קטעי פירוש מ

 

 יהושע

 פרק ד' פסוק י"ט.

 פרק כ"ד פסוק א'.

 שופטים

 פרק ה' פסוק ו'.

 פרק ו' פסוק ל"ט.

 פרק י"ב פסוק ח'.

 פרק י"ג פסוק ד' ד"ה: ואל תשתי יין ושכר החל מ"ויש לתמוה היאך".

 שמואל א'

 לקים טרם יכבה"-פרק ג' פסוק ג' ד"ה: "ונר א

 פרק ז' פסוק י"ג

 י' פסוק ח'פרק 

 פרק י"ז פסוק מ' ד"ה "חמשה חֻלקי אבנים".

 פרק כ"ד פסוק ד' ד"ה: " ויכֹרת את כנף המעיל"

 שמואל ב'

 פרק א' פסוק כ"ד.

 פרק ו' פסוק ו' ד"ה: "כי שמטו הבקר" החל מ"ואף על פי שבא הארון 

 משדה  פלשתים".

 פרק י"ד פסוק כ"ה.

 יהושע, שופטים, : בספרים פי מצודותעל פי רש"י או על התמצאות : נביאב בקיאות

 שמואל א' ושמואל ב'.         



 יחידה ג'

 

 4ופות מתוך חל 2

 

 .חומש ויקרא1

 

 מות, קדושים, אמור. -: אחריעיון בפרשיות

 

 קטעי המפרשים דלהלן: וכן

 

 פרשת אחרי מות:

 פרק י"ז פסוק ב', עד "כי אז יתיר להם בשר תאווה". - רמב"ן

 

 :פרשת קדושים

 פרק י"ט, פסוק ט' , עד "יעלה אותם לשם" ומ"וזה טעם מה שהזכיר בכאן"  - ספורנו

 עד "כי אז יתיר להם בשר תאווה".

 פרק י"ט, פסוק י"ד החל מ" ועל דרך הפשט" עד הסוף. - רמב"ן

 

 :פרשת אמור

 פרק כ"ג, פסוק ב', עד "מיד ולדורות". - רמב"ן

 פרק כ"ג, פסוק ל"ו.- ספורנו

 ק כ"ג, פסוק ל"ט.פר - ספורנו

 

 : התמצאות במקרא וברש"י בספר ויקרא.בקיאות

 .יש ללמד פרוש אחד ברש"י   

 

 האזינו וזאת הברכה –.חומש דברים 2

 

 .האזינו, וזאת הברכהפרשיות:  – עם פירוש רש"י ,דברים

 



 

 

 

 . בקיאות בתורה3

 

 
 בראשית, שמות, דברים-בקיאות בתורה 

 

 . כתובים4

 

 

  מגילות:

 .מגילת אסתר  

 .מגילת רות 

  פרקים לפחות( 3מספר קהלת )בהיקף של פרקים נבחרים 

 .משלי פרקים א' ג' ל"א 

  לפחות( פרקים 10עזרא ונחמיה )בהיקף של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


