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לכבוד ,
מנהליבתיהספר ,
מרכזיהמקצועוהמוריםלתנ"ך 
בחינוךהממלכתי ,

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

"וְ רּוחַ נָכֹון חַ דֵּ ׁש בְ ִק ְרבִ י"...(תהיליםנא',יב') 
לפניכם ההנחיות והנהלים בתחום הדעת על כל היבטיו .באלה לא דיי .אנו נזקקים ל" איש אשר רוח בו"..

(במדבר כ"ז ,י"ח) ,וכאותו הסיפור ,לעדה נדרש רועה וזה אתם מורים יקרים .בכוחכם ובידכם חיזוק מעמדו
ומקומושלהתנ"ךבקרבתלמידינו. 
התקופההאחרונה,הציבהבפנינואתגריםרבים.אתםמוריהתנ"ךידעתםלמנףאותםלכדיהזדמנויותהלכה
למעשה בדרכי ההוראה והלמידה שלכם .אנו תקווה ,שאלו תלוונה אתכם גם בעת הזו ובעתיד .השותפות
והשיתוףשלקהילתהמוריםלתנ"ך,היאזושהובילהלהתמודדותועמידהבאתגריםבכבודובהצלחהיתרה.
בהערכהוהוקרהעלכלפועלכם. 
חוזרזהעוסקבנושאיםהבאים: 
.1
.2
.3
.4
.5

.6

תכנית הלימודים
לימוד התנ"ך מתוך ספר תנ"ך
אתר תנ"ך ממלכתי החדש
יחידות הוראה מקוונות
הכשרת מורים
א .מוריםמנחיםבחינוךהעליסודי
ב .מוריםמנחיםבחינוךהיסודי
ג .הכשרתמוריםבמוסדותלהשכלהגבוהה
פיתוח מקצועי
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א .מתווההפיתוחהמקצועי
ב .השתלמויותבמסגרת"איחודמולייחוד"
ג .השתלמויותמרוכזותבביתיציב 
ד .חובתההשתתפותבפיתוחהמקצועי
ה .ימיעיוןתשפ"א
ה1.ימיעיוןבמחוזות 
ה2.כנסהקיץתשפ"א
 .7החינוך היסודי
א .תכניתהלימודיםוהחלתהבשנתהלימודים
ב .תכניתהלימודיםבכיתהא'
ג .קבלתספרבראשיתבכיתהא'
 .8החינוך העל יסודי
א .חטיבתהביניים 
א1.תכניתהלימודיםוהחלתהבשנתהלימודים 
א2.הערכהחלופית30%
ב .חטיבהעליונה 
ב1.תכניתהלימודיםוהחלתהבשנתהלימודים 
ב2.הערכהחלופית30%
ב.3הערכהעלהערכה
 .9בחינות הבגרות בשנת הלימודים תשפ"א
א .מבנהבחינתהבגרותבהיקף2יחידותלימודשאלון70%לנבחניםאינטרניים 
ב .בחינתהבגרותבהיקף2יחידותלימודשאלון70%-שאלוןמותאם 
ג .בחינתבגרותמתוקשבתבהיקף2יחידותלימודשאלון70%לתלמידיםבעליהתאמותלימודיות 
ד .בחינותבעלפה 
ה .בחינתהבגרותבהיקף2יחידותלימודלעוליםחדשים 
ו .תכניתההיבחנות30-70לתלמידיכו"ח
ז .הישגיבחינותהבגרותבבחינותהחורףתש"ף
ח .החממההפדגוגית 
ח.1בחינתבגרותמתוקשבתעתירתמדיה2יחידותלימוד 
ח.2"מבראשית"-תכניתממירהבגרות 
ח.3תכניותתמ"ר 
ח.4הטמעתפריטיםמקדמיחשיבהועמ"רבבחינותהחיצוניות 
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ט .בחינותהבגרותביחידותהמורחבותעלפיתכנית 70-30
י .מועדיהבחינותומספריהשאלוניםעלפיתכניותהלימודים 
 .10נבחני משנה ואקסטרנים
א.בחינותהבגרותבהיקף2יחידותלימודלנבחנימשנהואקסטרנים 
ב.בחינותהבגרותבהיקף2יחידותלימודלנבחנימשנהואקסטרניםעולים 
ג.בחינותהבגרותביחידותהמורחבותלנבחנימשנהואקסטרנים 
ד.מועדיהבחינותלנבחנימשנהואקסטרנים 
 .11תכניות ופעילויות להעשרת הלמידה בתנ"ך
א .יוזמותחינוכיותוחווייתיותללימודיהתנ"ך 
ב .מוזיאוןארצותהמקרא
ב.1פעילויותוסיוריהעשרה 
ב.2משפטלימודי
ג" .תורהנביאים...וכותבים!"
ד .חידוןהתנ"ך
ה .העשרותלימודיות-929
 .12מערך צוות ההדרכה בתנ"ך

 .1תכנית הלימודים
שנתהלימודיםתשפ"אעומדתבסימןהחלתהשלתכניתהלימודיםעלכלחטיבותהגיל,החלמהחינוךהיסודי
וכלהבחינוךהעליסודי. תכניתהלימודיםשמהדגשעלהקריאהבתנ"ך,ידיעתהמסופרבועלתכניווערכיו,
והפקת המשמעות והרלוונטיות לחיי התלמידים .הרציונל ,העקרונות והתכנים ,מחייבים את צוותי התנ"ך,
ובהתאםלהיערכותבדרכיההוראה,הלמידהודרכיההיבחנות .
לרשותהמורים עומדיםאמצעיםשונים,אשריסייעובידםבתהליכיההוראהוהלמידה.אתרתנ"ךממלכתי,
לחומריהוראהולמידה,הנותןמענהפדגוגילפרקיהלימודבתכניתהלימודים.תיקתכניותלימודים,היכול
לסייעבתכנוןההוראהוהלמידה,תוךיצירתקשריםביןידעמיומנויותוערכים,וכןהרחבות והעשרותשונות
בתכניתהלימודים.כמוכן ,המרחבהפדגוגי שלמשרדהחינוך ,הכוללשיעוריםמוקלטים,העשרותוהרחבות
שלתכניתהלימודים ,ו מהווהנדבךנוסףלצוות המקצועי,בתכנוןויישוםתהליכי ההוראהוהלמידה בכיתה
ובבית .
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 .2לימוד התנ"ך מתוך ספר תנ"ך
בכלשלביהחינוך,החלבחינוךהיסודיוכלהבחינוךהעליסודי,הלימודמספרהתנ"ךוהטקסטהתנכיבמקור,
חוזר למוקד השיעור .ההנחיה ללימוד מתוך ספר התנ"ך וההתמצאות בו ,חשובה דווקא לחינוך הממלכתי,
כאשראלהחסרים,בתהליכיההוראההלמידהוההערכה .
ההנחיהללימודהוראהוהערכה מתוךספרהתנ"ך,כברבשלביהחינוךהמוקדמים ולאורךכלחטיבותהגיל,
תאפשרהתמודדותוהתמצאותמיטביתבו,ותפחיתאתהרתיעהמהספרולשונו. 
בחינוךהיסודיבכיתהב' -ג',הקריאהוהלימודבשיעוריהתנ"ךתעשהמתוךמהדורהמיוחדתבלבדשלספר
בראשית,הנגישהלתלמידיםשאךזהעושיםאתצעדיהםהראשוניםבקריאהבכלל. 
מכיתהד'-י"ב,הלימודוההוראהיהיומתוךספרהתנ"ךהמלא. 
ספר בראשית ,במהדורה המיוחדת  וספר תנ"ך מלא ,אלה ספרי המקור היחידים המאושרים על ידי משרד
החינוך. 
אתר תנ"ך ממלכתי ,נותן מענה ומסייע בידי המורים והתלמידים ,בהתמודדות עם הטקסט המקראי על כל
היבטיו,כגוןהקראה,פרשנות,תקצירואמצעיםריטורייםנוספיםומגוונים. 
כאמור ,ספר התנ"ך וההתמצאות בו ,יהוו חלק בלתי נפרד מתהליכי ההוראה ,הלמידה וההערכה .בהתאם
ובהמשך להנחיות הקודמות ,בבחינת הבגרות שנערכה השנה ,הטקסט המקראי ,לא נסרק בשני הפרקים
הראשוניםשלהבחינה.בהדרגה,הטקסטהמקראיהסרוקיעדרמפרקיםנוספיםבבחינה. 

 .3אתר תנ"ך ממלכתי
אתרתנ"ךממלכתי מהווה אתררשמישלהפקוחעלהוראתהתנ"ךבמשרדהחינוך,בותוכלולמצואמידע
מההיבטהמנהלתיוהפדגוגיכאחד .
האתר מהווה את הקשר הישיר בין הפקוח על הוראת התנ"ך לבין המורים .באתר ,ניתן למצוא את כל
ההיבטיםהמנהלתייםוהפדגוגייםכאחד.אלה,מפורסמיםרשמיתובראשבראשונהבו.הצוותהמקצועי,יוכל
להתעדכןבכלהקשורבתחוםהדעת,התנהלותוהנחיותיווחידושיו .
האתרעלחומריווההיצעהרחבבו,מהווהאמצעיבידיהמורהלקדםהוראהולמידהמשמעותית.כמוכן,יש
ובחינותהבגרותתכלולנהחומריהוראהולמידהמתוךאלההמובאיםבאתר .
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 .4יחידות הוראה מקוונות
לקראתתשפ"אהמזכירותהפדגוגיתהחלהבפתוחמערךכליםחדשהמשליםאתמהלךתיקמורהומלווהאת
לימודי התוכן מכתה א' עד כתה ט' .מערך זה כולל יחידות הוראה מקוונות ולצידן מחולל הוראה .יחידות
ההוראה יושבות על גבי פלטפורמה דיגיטלית חדשנית ,ובנויות על פי נושאי תכניות הלימודים בכל תחומי
הדעת.כליחידתהוראהכוללתסדרהשלכחמישהשיעוריםהבנוייםסביברעיוןגדולמרכז. 
מורים ומדריכים מומחים בתחום הדעת בונים את היחידות המציעות פרטי הוראה לכל שיעור ,הנותנים
רעיונותוהשראהלהוראהמעשירה.בכלפריטהוראהמוטמעותמיומנויותמרכזיותשאנומבקשיםלהקנות
לתלמידים,ערכיםשהלימודמזמןעיסוקבהםוהצעותלפרקטיקותמגוונותלהוראה.המורהמוזמןלבחורבין
הפריטים ,לפי שיקול דעתו ,את המתאימים ביותר ,לתלמידים שלו .כמו כן ,לצד יחידות ההוראה יעמוד
לרשות המורה מחוללהוראה,אליו יוכל לגרוראתהפריטיםשבחר,לערוךאותם ולהפוךאותםלשיעורים
מסוגים שונים :פנים אל פנים ,ושיעורים מקוונים ללמידה מרחוק סינכרונית וא-סינכרונית .את השיעורים
שהכין המורה יוכל לשמור בסביבה אישית שלו ולחזור אליהם בכל עת .יחידות ההוראה הראשונות עולות
בתחומי דעת שוני ם כגון היסטוריה מדעים וגיאוגרפיה .עם הזמן תחום הדעת תנ"ך יזכה גם הוא ליחידות
הוראה מקוונות נוספות ,להעשרת חומרי ההוראה והלמידה ,קידום הטמעת מיומנויות וערכים ומתן כלים
נוספיםלפיתוחוהתקדמות. 
 .5הכשרת המורים
א .מוריםמנחיםבחינוךהעליסודי
מיזםהתנ"ךלקידוםהוראתהתנ"ךומעמדובמערכתהחינוךובחברההישראלית,יצאלדרךבשנתהלימודים
תשע"ט. המיזםנעשהבשיתוףקרןפילנטרופיתבליוויהפיקוחעלהוראתהתנ"ךוהמזכירותהפדגוגית.המיזם
מבקש להוסיף ולשכלל את מיומנויות הוראת התנ"ך ,ולסייע בידי מורים נוספים לפתח ולהוביל שיח זהות
יהודית-ישראליתפלורליסטיתבאמצעותלימודהתנ"ך. 
המיזם כולל שתי שנות לימוד -שנה א' מתמקדת ביום לימודים ושנה ב' מתמקדת ביישום הכלים במרחב
הלימודי.הזמנהלהצטרפותמוריםלמיזםקראכאן .
המחזור הראשון של  בוגרי המיזם בתש"פ סיים את הכשרתו .הכלים והמיומנויות באמתחתם ,אשר נרכשו
במהלךההכשרה,ישמשובידםלהוביללמידהמיטביתומקצועיתכלאחדבביתספרו. 
ב .מוריםמוביליתרבותומורשתבחינוךהיסודי
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בבתי הספר הממלכתיים יהודיים ,נלמדים מקצועות המורשת תנ"ך ותרבות יהודית ישראלית .כל אחד
מתחומידעתאלומבקשלעורר,לצדהמרכיביםהעיוניים,גםלימודחווייתיהפורץאתגבולותהכיתהומשתף
אתכללקהילתביתהספר. 
מטרתהמיזם,להכשירמורהמוביללמקצועותתרבותומורשתבבתיהספר היסודיים.המורההמוביליהיה
אחראיעלהפתוחהמקצועישלהצוות,ויטפחאתתחומיהדעתמעברלשעותההוראהבמרחבהביתספרי .
אנו קוראים למורי החינוך היסודי לקחת חלק במיזם .עידכון ופרטים להפעלת המיזם בתשפ"א ,יפורסמו
באתרתנ"ךממלכתי. 
ג .הכשרתמוריםבמוסדותלהשכלהגבוהה
אנו ערים למצוקה ההולכת וגוברת של חסר במורים הלומדים תנ"ך לחינוך הממלכתי .המוסדות להשכלה
גבוהה ברחבי הארץ ,ממשיכים לפתוח שעריהם לסטודנטים ומורים ללימודי המקרא בתחומם .מסלולי
הלימודהמוצעים:תוארראשוןושניבמקרא( BAו ,)MA-תוארבוגרבחינוך()BEdעםהתמקצעותבתנ"ך,
מסלולהרחבתהסמכהבתנ"ך,מסלולמ-טיץ'בתנ"ך .
בחרואתהמקוםוהתכניתהמתאימהלכם,באחדמהמוסדותלהשכלהגבוההוההכשרההאקדמייםהפזורים
ברחביהארץ:מכללתאורנים,אוניברסיטתבןגוריוןבנגב,אוניברסיטתבראילן,מכללתגורדון,אוניברסיטת
חיפה ,מכללת דוד ילין ,מכללת לוינסקי ,מכון מופ"ת ,מכללת סמינר הקיבוצים ,האוניברסיטה העברית,
אוניברסיטתתלאביב .
בפורטללעובדיהוראה,ניתןלקבלפרטיםבדברהלוואותמותנותלסטודנטים,תכניותייחודיותלהכשרת
עובדיהוראה,הכשרהאקדמיתלעובדיהוראה.
 .6פיתוח מקצועי
א .מתווההפיתוחהמקצועי
מתווה הפתוח המקצועי ב"רוח נכון ,"...ביסס את מעמדו בקרב המורים בתחום הדעת .המתווה מאפשר
בחירהאישית,ונותןמענהלמורהבהתאםלתכניםוצרכיםמקצועיים.במסגרת הקורסיוכלהמשתלםלבחור
את 30שעותהגמול,מתוךפריסהרחבההכוללתתכנילימוד,מיומנויותושיחערכילהוראהולמידהבכיתה
ומרחוק ,לפישכבתגיל,ובהתאםלהעדפהאישיתומקצועית.כמוכןהמורההמשתלםבוחראתדרךהלמידה
המתאימה לו ,אם זו מקוונת ,סינכרונית וא-סינכרונית ,פנים אל פנים בימי עיון וסיורים .אלה האחרונים,
יעשובכפוףלהוראותמשרדהבריאותבשנהמאתגרתזו .
יחידותההשתלמותהןשל 3או  6שעות.בנייתהשלתכניתההשתלמותבהתאמהאישית,תהיהבסיועוליווי
מדריךמתחוםהדעתתנ"ךממ'. 
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לרישוםוהשתתפותבפיתוחמקצועי"ברוחנכון"..הרשמוכאן. 
ב .השתלמויותבמסגרת"איחודמולייחוד" 
מודלההשתלמויותהמקוון,משלבמומחיותפדגוגיתעםמומחיותבתחוםהדעת.המודלמכווןליישוםרחב
של דרכי הוראה למידה והערכה ,ונותן מענה לחלופות בהערכה הבית ספרית במסגרת ה - 30%ובמסגרת
התכניות הממירות  2יח"ל לבגרות .מודל זה מסייע לגיבוש קהילת מורים לומדת ,מגוון מתודות וכלים
חדשניים,תוךיצירתשפהמשותפתשלמיומנויותהוראהולמידהבתחוםהדעת. 
במסגרתהפיתוחהמקצועיהמקווןבתנ"ךמוצעותהאפשרויותהבאות: 
 פיתוחמקצועימקווןבלמידהבדרך"החקר"למוריםהלוקחיםחלקבתכניתתמ"רוחלוציהערכה,
תכניותממירות2יח"ללבגרות.
 קורסלמוריםהמבקשיםלהגישלבחינההמתוקשבתעתירתהמדיה.
 חשיבהמסדרגבוהבתהליכיהוראהלמידהוהערכה
" והבאתםראשיתהעומר"...עקרונותהעמ"רבתהליכיהוראהלמידהוהערכה.
 קורסימיקרוקרדיטציה–"הכוורת"כשירויותומיומנויותבתהליכיהוראהולמידהלחינוךהיסודי.
 אוכלוסיותמאתגרות–כשירויותומיומנויותבתהליכיהוראהלמידהוהערכה.
 הוראהמרחוק-כשירויותומיומנויותשללמידהמרחוק.

ג .חובתההשתתפותבפיתוחהמקצועי
הפתוח המקצועי ,מאפשר למורה להיות חלק מקהילת מורים לומדת .קהילה המאפשרת לרכוש כלים
ומיומנויות נדרשות בתהליכי ההוראה למידה וההערכה ,בהתאמה לצרכים הנדרשים בכל אחד מהיבטים
אלה. 
לפניכםמערךנרחבהנותןמענהלהיבטיםותהליכיםנדרשיםבה.ל.ה.
חובתההשתתפותבפיתוחמקצועיחלהעלהמוריםהבאים :
 המורים המשתתפים בתכנית "ממירה בגרות תמ"ר" או ב"חלוצי הערכה" .אלה מהווים קהילת
מורים,הלומדתיחדיו,והיוצרתבמשותףדרכיהוראהלמידהוהערכהייחודיים,בהתאםלדרישות
ההערכההממירהבגרותבתכניותאלה.
 המוריםהמשתתפיםבבחינתהבגרות"עתירתהמדיה" .אלהמהוויםקהילתמוריםלומדתהיוצרת
במשותףדרכיהוראהלמידהוהערכהבשיתוףהמדיה.
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 המוריםהמשתתפיםבתכנית"מבראשית",קורסממירבגרות.אלהמהוויםקהילתמורים,הלומדת
יחדיו,והיוצרתבמשותףדרכיהוראהלמידהוהערכהייחודיים,בהתאםלדרישותההערכההחלופית
בתכניתזו.
 השתתפותבפיתוחמקצועיבתחוםהדעת,היאתנאיהכרחילהשתתפותבהערכתבחינותהבגרות.
 השתתפותבפיתוחמקצועיבתחוםהדעת,היאתנאילאישורושלמורהבוחןבביתהספר.
 מורההמלמדיחידותמורחבותבתנ"ך.
ד .ימיעיוןתשפ"א
בשנתתשפ"א,ימיהעיוןבתחוםהדעתיתקיימובכפוףלהוראותוהנחיותמשרדהבריאות.היהונוכללקיימם,
נפרסםאתמועדםתוכנםומיקומם,באתרתנ"ךממלכתי. 
בשנת הלימודים תש"ף ,כחלק ממערך הפתוח המקצועי ,קיימנו  6ימי עיון מתוך  8המתוכננים ,במחוזות
שונים בארץ .שניים מהם הוסבו לאפיקים אחרים בשל מגפת הקורונה .ההחלטה לקיים את ימי העיון
במחוזות,נובעתמהרצוןלאפשרלכלמורהאתהנגישותהראויהלקחתחלקבהם.ככלשיתאפשרלנו,ובכפוף
למציאותשנכפתעלינו,אנותקווהשנוכללקיימםגםהשנה.פרסוםעלכך,באתרתנ"ךממלכתי.
ה.כנסהקיץתשפ"א 
כנסהקיץלמוריהתנ"ךשהפךעדלאמזמןלכמעטמסורת,נדחהעדלהודעהחדשה,בשלההנחיותשלמשרד
הבריאות . אנו תקווה שנוכל לחדש ימינו כקדם ,ולהפיק כנס מורים ארצי ,לחיזוק וגאוות קהילת המורים
לתנ"ך .היהונוכללקייםכנסכזה ,אובמתכונתאחרת ובכפוףלתנאיםוההנחיותהבריאותיות,נפרסםבאתר
תנ"ךממלכתי. 
א .החינוך היסודי 
תכניתהלימודיםוהחלתהבשנתהלימודים
זו השנה השלישית להטמעתה של תכנית הלימודים במערכת החינוך על שלבי החינוך השונים .תכנית
הלימודיםבחינוךהיסודי,מספרתאתהסיפורהמקראימראשיתועדלתקופתהשופטים.התכניתמהווהמסד
הכרחי להבנת האירועים  וההתפתחויות בתקופת המלוכה וכינונה של זו בחיי עם ישראל ,בתכני חטיבת
הביניים.כמו כן,התכניתאינהספיראלית, חומריהלמודאינםחוזריםעלעצמםבשלביהחינוךהמתקדמים
(מלבד מספר פרקים מבראשית ושמות בחטיבה העליונה) .לכן מחויבות ואחריות גדולה מוטלת על מורי
החינוךהיסודיבביסוס הידע,המיומנויותוהערכים,כנדרשבתכניתהלימודים ,ולהקדישאתשעות הלימוד
המוקצותלתנ"ך במסמך המתנ"ה,וללמדאתתכניתהלימודיםעלמרכיביהוהיבטיה .
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בקישור ,הצעההמבקשתלסייעבידכםבתכנוןובבחירתתכניהלימוד,בהצעותלהוראהולמידהמקוונת,תוך
התאמהלמציאותהמאתגרתהניצבתלפתחנו,בהיהיהשילובשללמידהפניםמולפניםולמידהמרחוק.
ב .תכניתהלימודיםבכיתהא'
במסמךהמתנ"ה,ההמלצהללמדשעהאחתבכיתהא'אתתכניתהלימודים (עמ',)14-15המיועדתלשעהזו.
התכניתעוסקתבסיפוריספרבראשית,הספרהראשוןללימודבכיתהב'.בתכניתהלימודים,נבחרוסיפורים
המזמניםשיחודיוןסביבהעלילהדמויותוסוגיותערכיות.מטרתהתכניתלהפגישאתהתלמידיםעםסיפורי
התנ"ך והטקסט המקראי על כתבו וכלשונו .מכיוון שתלמידי כיתה א' אינם מיומנים במלאכת הקריאה
והכתיבה,הקריאהתעשהעלידיהמורהמתוךספרהתנ"ך.האתרהחדשמהווהכליעזרבידיהמורהלקריאה
מתווכת,מזמינהומסקרנתשלהטקסטהמקראיעלסיפוריו. 
ג .קבלתספרבראשיתבכיתהא'
אנו קוראים לערוך את טקס קבלת ספר התורה ,לקראת סיום כיתה א' ,בסמוך לחג השבועות ,ובהתאם
להנחיות משרד הבריאות .ההיערכות הרבה לקראת הטקס בסוף כיתה א' ,לא תפגע בלימוד התנ"ך השוטף
בכיתה ב' .ספר בראשית במהדורה המיוחדת ,המתאים לתלמידים המתחילים את תהליך הקריאה ,יכול
להינתןבטקסזה.הספרישמשאתתלמידיכיתותב'ו–ג',בלימודיהתנ"ך.לאחרקבלתהספר,ניתןלהתחיל
אתלימודפרשתהבריאה,באופןחווייתיובשילובתחומידעתנוספים.הלימודבכיתהב'יפתחבלימודסיפורי
הבריאהבהרחבהוהעמקהעלפיהנדרשבתכניתהלימודים .
 .7החינוך העל יסודי
א .חטיבתהביניים 
א.1תכניתהלימודיםוהחלתהבשנתהלימודים 
זוהשנההשלישיתלהטמעתהשלתכניתהלימודיםתשע"ט במערכתהחינוךעלשלביהחינוךהשונים.תכנית
הלימודים בחטיבתהביניים ,ממשיכהבאופןכרונולוגיאתהנלמדבחינוךהיסודייחדעםלימודנרחבממגוון
הספרות המקראית .פרקי הלימוד בחטיבה עוסקים בתקופת כינונה וביסוסה של המלוכה ,עד לחורבן שתי
הממלכותושיבתציון.פרקיהנביאים,מהוויםנקודתמבטנוספתעלהאירועיםהללו. 
פרקיהלימודונושאיו,אינםחוזריםונשניםבתהליךהלימודבחטיבההעליונה,כפישהיהעדכה.לכןמחויבות
ואחריות גדולה מוטלת על מורי חטיבת הביניים בביסוס הידע ,המיומנויות והערכים ,כנדרש בתכנית
הלימודים.אלהמהוויםמסדהכרחילידעוהבנתחומריהלימודבחטיבהעליונהלקראתבחינתהבגרות .יש
להקדיש את שעות הלימוד המוקצות לתנ"ך בהתאם במסמך המתנ"ה ,וללמד את תכנית הלימודים על כל
מרכיביה והיבטיה.זוהאחריותשלמוריחטיבתהבינייםלעמיתיהםבחטיבההעליונה ,שעלכתפיהםמוטלת
מלאכתההגשהלבגרות. 
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בקישור ,הצעההמבקשתלסייעבידכםבתכנוןובבחירתתכניהלימוד,בהצעותלהוראהולמידהמקוונת,תוך
התאמהלמציאותהמאתגרתהניצבתלפתחנו,בהיהיהשילובשללמידהפניםמולפניםולמידהמרחוק .
א.2הערכהחלופית 30%
חומרי הלימוד מחולקים ל  70%ו  .30%חלק ה  ,30%מכוונים ללמידה עצמית של התלמיד יחד עם הכנת
הערכהחלופיתלבחירה .
מסגרתהלימודשלה 30%והכנתהערכהחלופיתמטרתהלאפשרהרחבהוהעמקהבחומריהלימוד.כמוכן
מטרתהפרקיםבמסגרתלימודזו,נבחרוכדילפתחמיומנויותשללומדעצמאי.לאבכדי,היחידותללימוד
עצמינבחרובשלהמרכיבהסיפורישבהן,עלמנתלהקלאתההתמודדותשלהתלמידבלמידהוהכנתההערכה
החלופית .
למעןהסרספק,מסגרתה 30%אינהאומרתשאיןמלמדיםאתפרקיהלימודבכיתה,אלאהרחבהוהעמקה
בהם ,תעשה על פי כללי ההערכה החלופית .זו מהותה של הלמידה המשמעותית במסגרת הרפורמה .את
היחידותללימודוהערכהחלופית,ניתןלמצואבתכניתהלימודים .
לתשומת לבכם ,בתכנית הלימודים לכיתה ט' ,ההערכה החלופית ,מחולקת לשניים .ספר יונה אשר נלמד
בתחילתשנה ,עםההקשרהמובן ,ובחירהשלאחד הנביאיםהמוצעיםבתכנית,להיכרותעםהז'אנרהנבואי.
שני הנביאים האחרים ,המוצעים בתכנית ,ילמדו במסגרת הלימודים הרגילה ,מסגרת ה  .70%בשל  אתגרי
התקופה,ספריונהלאילמדבמסגרתה30%בשנתתשפ"סא. 
הצעות לדרכי הערכה מגוונות ,בהתאם לגיל הלומדים ומחוון להערכה ,ניתן לקרוא בתכנית הלימודים
בעמודים30 .32-
 המחווןלהערכההחלופית,מחייבומהווהתנאילעמידהבדרישותתחוםהדעת.
 ישלשמורולתעדאתההערכותהחלופיות,לכלדרישהשלהמשרדוהפקוחעלהוראתתחוםהדעת.
הפקוחימשיךלבקשאתההערכההחלופיתעלמנתלעמודמקרובלביצועהואיכותה,באופןבויבחר,
לוודאיישוםההנחיותהנדרשותבתחוםהדעת.
ב.החטיבההעליונה
ב.1תכניתהלימודיםוהחלתהבשנתהלימודים
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זו השנה השלישית להטמעתה של תכנית הלימודים במערכת החינוך על שלבי החינוך השונים .תכנית
הלימודים בחטיבההעליונה,מגדירהאתהידעהנדרשלהיבחנותבתחוםהדעת,יחדעםלימודובחירהממגוון
הספרותהמקראית,בהלימהלשעותהלימודהמוקצותלתחוםהדעת. 
בקישור הצעההמב קשתלסייעבידכםבתכנוןובחירת תכניהלימוד,בהצעות להוראהולמידהמקוונת,תוך
התאמהלמציאותהמאתגרתהניצבתלפתחנו,בהיהיהשילובשללמידהפניםמולפניםולמידהמרחוק .
ב.2הערכהחלופית30% 
בהתאם לרפורמת הלמידה המשמעותית , 30%מחומרי הלימוד בכיתה י' ,ישמשו ללימודי הרחבה העמקה
ולהערכהחלופיתעצמית.ההערכההחלופיתמחולקתלשניחלקים,15%כלאחת.האחתחובהוהשנייהנושא
אחדמתוךשניהנושאיםהמוצעים,לבחירתושלהמורה.ההצעהללימודוהערכהמופיעה בתכניתהלימודים
עמ'.35-36
פרקי הלימוד במסגרת ה  30%מחייבים למידתם בכיתה .לא ניתן להמיר את שעות ההוראה והלמידה
המוקצותל30%וללמדבהןאתפרקיה.70% 
הצעותלדרכיהערכהמגוונותומחווןלהערכה,ניתןלקרואבתכניתהלימודיםבעמודים.30-32 
 המחווןלהערכההחלופית,מחייבומהווהתנאילעמידהבדרישותתחוםהדעת.
 ישלשמורולתעדאתההערכותהחלופיות,לכלדרישהשלהמשרד והפקוחעלהוראתתחוםהדעת.
הפקוחימשיךלבקשאתההערכההחלופיתעלמנתלעמודמקרובלביצועהואיכותה,באופןבויבחר,
לוודאיישוםההנחיותהנדרשותבתחוםהדעת.
 ישלהקפידעלממוצעציוניםריאליותואםאתשארהישגיושלהתלמיד,עלמנתשלאייווצרפערבין
ההישגיםבמסגרתה70%לביןזושלה.30%
 הערכהחלופית ייחודיתומיוחדת,בגינההמורהמבקשתשלום,חייבתלהיותעלשנימרכיביה,30%
הכוללת עבודות חקר בזעיר אנפין על כל אחד מהנושאים בצידה ,ומחויבת בליווי מדריך מפמ"ר
לאורך כל השנה בהכנתה ויישומה .האישור לתשלום על ההערכה החלופית הייחודית ,יינתן על ידי
הפקוחעלהוראתהתנ"ךוהמדריךהמלווהאתהמורהמטעמו.
ב.3הערכהעלהערכה 
במסגרת תהליך הערכה על הערכה מטעם אגף הבחינות ,נבחרים בתי ספר ונדרש מהם להציג את ההערכה
החלופית בהתאם למחוון בתחום הדעת .יש להקפיד על ממוצע ציונים ריאלי ותואם את שאר הישגיו של
התלמיד.
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 .8בחינות הבגרות בשנת הלימודים תשפ"א
א .מבנהבחינתהבגרותבהיקף2יחידותלימודבשאלון70%לנבחניםאינטרניים
מועד חורף תש"ף ,היה המועד הראשון לכיתה י"א בלבד אוכלוסיות מיוחדות ,להיבחנות בבחינת הבגרות
במתכונתההחדשה.מבנהשאלוןבהתאםלתכניתהלימודיםמופיעבאתרתנ"ךממלכתי. 
במועדקיץתש"ף בלבד ,קיומןשלבחינותהבגרות הןבצלתקופתהקורונה.ניתנההאפשרותלבחורמאשכול
מקצועותהרוח,מבחןאחדלהיבחנותחיצונית,וכליתרהמקצועותנעשתהבהןהיבחנותפנימית.כמוכן,נעשו
התאמותומיקודבחומריהלימודלהיבחנותהחיצוניתוהפנימיתכאחד. 
במידה ונדרש בשנת תשפ"א ,להיערכות מיוחדת ובהתאם להנחיות ,הודעה על כך תפורסם באתר תנ"ך
ממלכתי. 
ב .בחינתהבגרותבהיקף2יחידותלימודבתכנית30–70-שאלוןמותאם 
פרקיהלימודוהיקףתכניתהלימודיםלנבחניםבמבחןמותאם,זהיםלפרקיהלימודוהיקףתכניתהלימודים
הנדרשים מכללהתלמידים.בעתההיבחנותבבחינתהבגרות,תלמידיםאשרקיבלואישורמוועדתההתאמות
המחוזיתלהיבחנותבמבחןמותאם,זכאיםלבחירהרחבהיותראולהפחתהבמספרהשאלותשעליהםלענות.
התלמידיםבתשפ"א,הזכאיםלמבחןמותאם,יענובהתאםלהנחיותהמופיעותבאתרתנ"ךממלכתי. 
במועד קיץ תש"ף בלבד ,בצל תקופת הקורונה ,נקבעו חוקי המענה לשאלון המותאם בהלימה להתאמות
והמיקודבחומריהלימודלהיבחנותחיצונית .
במידה ונדרש בשנת תשפ"א ,להיערכות מיוחדת ובהתאם להנחיות ,הודעה על כך תפורסם באתר תנ"ך
ממלכתי. 
ג .בחינהמתוקשבתבהיקף2יחידותלימודבשאלון70%לתלמידיםבעליהתאמותלימודיות
הבחינותהמתוקשבות,הןגרסהוירטואליתלבחינותבגרסתהנייר.הןנועדותלתתמענהלמנעדרחבשלדרכי
היבחנות כדוגמתהקראתשאלון,שעתוק,הקלדהעלגבימחשבוהכתבהלבוחןניטרלי.בצדהסיועלתלמידים
הזכאים לדרכי היבחנות נוספות ,הן מאפשרות לצוות המקצועי לתת מענה הולם למגוון ולריבוי ההתאמות
הלימודיותשלתלמידיו .
התלמידיםבתשפ"א,הזכאיםלהתאמותלימודיותובגינןלמבחןמתוקשב,ייגשולבחינההמתוקשבתבהתאם
לתכניתהלימודיםוההנחיותבמועדהבחינה .
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עלביתהספרוהצוותהמקצועי,להיערךלקראתהבחינותהמתוקשבותלבעליהתאמותלימודיות.ישלהקפיד
על תרגול שוטף בדרכי ההיבחנות המקוונות לאורך כל השנה ,ולא רק בזמן ההדמיה ומועדה של בחינת
הבגרותכפישיקבעולתחוםהדעת. 
עלנהליהבחינההמתוקשבתלבעליהתאמותבדרכיהערכה,בחינתההדמיהופרטיהמדריכה האמונהעליה,
ניתןלקרואבאתרתנ"ךממלכתי. 
במידה ונדרש בשנת תשפ"א ,להיערכות מיוחדת ובהתאם להנחיות ,הודעה על כך תפורסם באתר תנ"ך
ממלכתי. 
ד .בחינותבעלפה
תלמידים אשר עומדים בקריטריונים להיבחן בעל פה ,זכאים לקבל התאמה זו בדרכי היבחנות .דרכי
ההיבחנותתעשהבהתאםלנהליםעלתנאיהוהזמןהקצובלה .
זכאותהתלמידיםלהיבחנותבעלפהידועהכברבתחילתהשנה.אנומבקשיםמביתהספרומהצוותהמקצועי
להיערך למבחן המסכם ,מבעוד מועד ולא לחכות עם ההיערכות סמוך למועד הבחינה .יש להיערך למספר
הבוחנים הרשאים לבחון בעל פה ולאישורם ,בהתאם לקריטריונים הנדרשים .בעת מחסור בצוות מקצועי
הרשאילבחוןבעלפה,ישליצורקשרעםבתיספרסמוכיםכדילתאםבוחניםבעלפה,אובצוקהעיתים ,אף
לנייד מורים ותלמידים לצורך זה .אין באמתחת הפקוח מאגר של בוחנים נגישים ,היכולים לבחון בעל פה,
ולהיענות לצורך זה בבתי הספר .הפקוח יכול לסייע באישור בוחנים בעל פה במקרים חריגים בלבד .לכן
היערכותביתהספרוהצוותהמקצועינחוצהוהכרחיתכברבתחילתשנתהלימודים .
במידה ונדרש בשנת תשפ"א ,להיערכות מיוחדת ובהתאם להנחיות ,הודעה על כך תפורסם באתר תנ"ך
ממלכתי 

בהתאם להנחיות ,אשר פורסמו על ידי אגף הבחינות ,מורים הבוחנים בעל פה ,חייבים להירשם למאגר
המומחיםשלהמרב"דמבעודמועד.מכיווןשתהליךאישורהבוחניםאורךזמן,המלצתנוהיאלהירשםלמאגר
המומחיםכברבתחילתשנתהלימודים. 
הוקרת תודהלכלצוותיהמורים הנרתמיםלסייעבהיערכותזו,ובכךמאפשריםלכלהתלמידים,אינטרנים
ואקסטרניםכאחד,לממשאתזכותםזו. 

ה .בחינתהבגרותבהיקף2יחידותלימודלעוליםחדשים
תכניתהלימודיםלעוליםחדשים (עמ' ,)43זההלתכניתהלימודיםלתלמידיםוותיקים.תכניתלימודיםזהה,
מאפשרת לצוות המקצועי ללמד את העולים החדשים הנמצאים בכיתת הוותיקים ,בהתאמה ומענה הולם
לצרכיהםודרכיההיבחנות.בחינתהבגרותהמיועדתלעולים,תמשיךותתקייםבשאלוןנפרד. 
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התאמהומתןמענהנוסףלצרכיהםהלימודיים,יעשובשעותייעודיות,להןזכאיםהעוליםהחדשים,אובשעות
הפרטניותאשרתיועדנהלכך. 
מועדחורףתש"ף,היההמועדהראשוןלעוליםחדשים,כיתהי"אבלבדלהיבחנותבבחינתהבגרותבמתכונתה
החדשה .כאמור השאלון תואם את המבנה של הבחינה  2יח"ל חובה ,תוך שמירה על העקרונות המנחים
בבסיסהשאלוןלעולים .מבנהשאלוןבהתאםלתכניתהלימודים,מופיעבאתרתנ"ךממלכתי. 
מבקשתלחזורולהבהירשאיןשאלוןמותאםבבחינתהעולים. 
במידה ונדרש בשנת תשפ"א ,להיערכות מיוחדת ובהתאם להנחיות ,הודעה על כך תפורסם באתר תנ"ך
ממלכתי.
זכויותתלמידיםעוליםהנבחניםבבחינותהבגרותניתןלקרואבקישורהמצורף. 
ו .תכניתההיבחנות30-70לתלמידיכו"ח
פרקי הלימוד והיקף תכנית הלימודים לנבחני כו"ח (כבדי שמיעה וחירשים) במבחן ,זהים לפרקי הלימוד
והיקףתכניתהלימודיםהנדרשיםמכלל התלמידים,בהתאמהלתלמידיכו"ח .תכניתהלימודיםהמותאמת
היאארצית,ומחייבתאתכללהתלמידיםהזכאיםלהיבחןבה .
התלמידיםהזכאיםלמבחןמותאם,יבחנובהתאם לתכניתהלימודים,המופיעהבאתרתנ"ךממלכתי.מבנה
שאלוןבהתאםלתכניתהלימודים,מופיעבאתרתנ"ךממלכתי. 
פרקיהלימודלהערכהחלופית,במסגרתה,30%מחייביםלמידתםבכיתה.לאניתןלהמיראתשעותההוראה
והלמידההמוקצותל 30%וללמדבהןאתפרקיה.70%הרחבהוהעמקהבהם,תעשהעלפיכלליההערכה
החלופית.הצעותלדרכיהערכהמגוונות,מחווןלהערכה,ניתןלקרואבתכניתהלימודיםבעמודים.30-32 
במידה ונדרש בשנת תשפ"א ,להיערכות מיוחדת ובהתאם להנחיות ,הודעה על כך תפורסם באתר תנ"ך
ממלכתי. 
ז .הישגיבחינותהבגרותבבחינותהחורףתש"ף
עםסיוםבחינותהחורף,ברצונילשתףבנתונים,ולהביאבפניכםשובהנחיותועקרונותעליהםאנחנוחוזרים
בכל מועד .עלינו לתת את הדעת עליהם ,וליישמם בדרכי ההוראה הלמידה .ההערכה המסכמת ,קרי בחינת
הבגרות,אמורהלשקףאתיישוםהתובנותוהעקרונותבמהלךבנייתמערךה.ל.הלאורךכלהשנה .
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ציון
בחינה  ציון
שאלון מספר
שנתי  משוקלל 
הבחינות 



 1281  7662

 66.4

 75.4

 69.9



 1261  612

 52.3

 67.6

 60

 1284  177

 67.3

 79.1

 72

 1264  48

 69.2

 86.9

 78

 1272  9

 62.8

 57.5

 63.4




בכל השאלונים ,התמודדות התלמידים עם השאלות המכוונות למידע היא נאותה .יחד עם זאת ,באותן
השאלות המכוונות להבנת המידע ,היינו הבניית הידע ,ניתוחו ,הסקת מסקנות ,היקש ויישום ,חשיבה
ביקורתית,הצגתמורכבות,היינוסדרחשיבהגבוה,כאןההתמודדותקשהיותר.ניתןלראותזאתבברורבשני
השאלוניםהמרכזיים .תובנהזוחוזרתומוזכרתבכלאחדמהמסמכיםהקודמים,ועלינו המוריםלתתעליה
אתהדעתבתהליכיה.ל.ה.בכיתה. 
הבחינהעםספרפתוח.פרקיהלימוד,לפניהתלמיד.לכןלאנדרשבתהליךהלמידהלשנןולזכורפרטימידע.
בתהליךההוראהלמידהוההערכה,ישלתתמקוםנרחבלהבנה ,הרחבהוהעמקהבסדרחשיבהגבוה,בפרקי
הלימוד .כמו כן תשובות התלמידים בנושאי ההרחבה ,ונושאי החתך מעידות על למידה חסרה .אנו פוגשים
שובושובחוסרבקיאותבסיסיתבנושאים,גםכשמדוברבפרטימידע. 
ניתוחנתוניבחינותהבגרותעדלרמתשאלותוסעיפיםלכלכיתה,מגיעלכלביתספר .שובהמלצתנולצוות
המקצועי להשתמש במסד הנתונים הזה ,להערכה מעצבת למידה הוראה והערכה בתחום הדעת כל אחד
בכיתתו.



ח .החממההפדגוגית–למידהמצמיחהאדם

המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך ,ממשיכה לטפח ולעודד מרחב לפיתוח רעיונות ויוזמות לגיוון בדרכי
ההוראה למידה והערכה ,תוך מתן מענה הולם למגוון התלמידים וצורכיהם .מורי התנ"ך ,מוזמנים לקחת
חלקבמגווןהתכניותבתחוםהדעת. 
לפניכםהערוציםהמתקיימיםהשנהבתחוםהדעתתנ"ך .
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ח.1בחינתבגרותמתוקשבתעתירתמדיה2יחידותלימוד 
שנת הלימודים תשפ"א תהיה השנה החמישית בה תתקיים בחינת הבגרות המקוונת בשילוב מדיה .הערכה
מסכמתזו,מחזקתאתמרכיבי המדיהבתהליכי ה.ל.ה.השימושבמדיהבדרכיה.ל.ה ,מהווהאמצעימרחיב,
מגוון ,מאיר ומבאר את חומרי הלימוד ולא מטרה בפני עצמה .ימי הקורונה ,אילצה וזרזה אותנו המורים
להשתמש במדיה על כל גווניה .האתגר הפך להזדמנות .נקרתה בדרכינו הזדמנות מצוינת לשלב את המדיה
במהלך השוטףשל השיעורים פניםמול פניםומרחוק .הבחינותהמקוונותעתירותהמדיה ,יתנואתהמענה
המסכםשלתהליכיםאלהבכיתה. 
קהילתהמורים, הלוקחיםחלקבבחינותמקוונותעתירותמדיה,ישתתפובהשתלמותמלווה,בהיינתנוכלים
ודרכיםנוספותלשילובהשלהמדיהבתהליכיה.ל.ה. 
חידוש מרענן בבחינות המקוונות עתירות המדיה ,יופיע כבר בבחינה של קיץ תש"פ ,שאלון  .1267לשאלות
מספרבראשיתוספרשמות ,יוצמד קישורלספרתנ"ךדיגיטלי.התלמידיוכללפתוח את הקישורו"לדפדף"
בספרהתנ"ךכמתבקש. 
עודעלבחינותהבגרותעתירותהמדיה ,עלהדרךלהצטרףאליהן ופרטיהמדריכההאמונהעלבחינותאלה,
באתרתנ"ךממלכתי. 

ח.2"מבראשית"-תכניתממירהבגרות 
קורסממירבגרות"מבראשית",מיושםהלכהלמעשהזוהשנההשלישית.בתחילהלקחובוחלקחמישהבתי
ספרמרחבי הארץ ,תוךהתאמהלדרישותהמתחייבות.הלמידהההוראהוההערכהבמסגרתזו,חדשניתעם
פדגוגיהייחודית,בההתלמיד,המורהותכניהלימוד,נרקמיםאחרתויוצריםתהליכיהוראהלמידהוהערכה
מגוונים וייחודיים .תכנית "מבראשית" ,הנלמדת במשך שנתיים ,מאפשרת למידה והוראה אחרת לתלמיד
ולמורהכאחד .
אנומעונייניםלהרחיבאתמספרהכיתותהלוקחותחלקבתכניתזו,בשנתהלימודיםתשפ"א.פתיחתהקורס
והרחבתו,מותנהבאישורהתקציב.לאמכברערכנומפגשעםמוריםרביםמרחביהארץ,וחשפנובפניהםאת
האפשרויותהגלומות בתכנית"מבראשית".קולקורא ,יפורסםבאתרתנ"ךממלכתי.עםפרסומואנימזמינה
אתכםלהציגאתמועמדותכםלתכנית"מבראשית",ולהיותחלקמלמידהוהוראהחדשניתוייחודיתבתחום
הדעתתנ"ךממלכתי .

ח.3תכניותתמ"ר 
תכניות תמ"ר ,הן תכניות הערכה ממירות בגרות ,המופעלות על ידי משרד החינוך .אלו תכניות חינוכיות
פורצות דרך ,המקדמות למידה משמעותית ,תהליכי הוראה למידה והערכה של תכנית הלימודים בדרכים
ייחודיות .
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ההצטרפותלתכניותתמ"ר,תעשהבהתאםלנהליםובהתאםלמתווהוהמחווןבתחוםהדעת. 
ההצטרפות לתכניות תמ"ר ,מחייבת השתתפות המורים בהשתלמות מלווה .בהשתלמות המלווה יינתנו
למוריםכלים מקצועייםייחודייםבדרכיה.ל.הנדרשיםבתוכניותאלה.כמוכן,יינתןליוויוהדרכהמקצועיים
מטעםהפקוחעלהוראתהתנ"ך,למוריםהמשתתפיםבתכניותאלה.פרטיהמדריךהאמוןעלתכניתזו,באתר
תנ"ךממלכתי .
ח.4הטמעתפריטיםמקדמיחשיבהועמ"רבבחינותהחיצוניות 
שאלותהעמ"ר ,המוטמעות בבחינותהבגרות,מטרתןליצורולזמןשיחבמסגרתההוראה והלמידה.שאלות
העמ"ר ,בדרכיההערכהוגםבדרכיההוראהוהלמידה,אינןעומדותבפניעצמן .מקומןבזיקהישירהלטקסט
המקראי,נובעותממנוומזמנותשיחודיאלוגעימו. 
אודותהמחשבההעומדתמאחוריהתהליךשלהטמעתהעמ"ר וכןדוגמאותלשאלות,ניתןלקרואבמאמר.
עודעלשאלותהעמ"ר,ניתןלקרואבאתרתנ"ךממלכתי. 
בפתוחהמקצועי"ברוחנכוןחדשבקרבי,"...אנומייחדיםהשתלמותייעודיתלמוריםבנושאישאלותהעמ"ר,
ושלובןבדרכיההוראהלמידהו הערכה.פרטיםעלהפתוחהמקצועיבכללובשאלותהעמ"רבפרט,באתרתנ"ך
ממלכתי. 
ט .בחינותהבגרותביחידותהמורחבותעלפיתכנית70-30
לימודיההרחבהבתנ"ך,מטרתםלאפשרהרחבהוהעמקהביחידותהלימודמעברללימודייחידותהחובה. 
בלימודי היחידות המורחבות יתרונות רבים :שתי יחידות החובה כבר נכללות במסגרת ההרחבה ל 5-יח"ל.
בנוסףשתייחידותמלימודיההרחבההןלהערכהפנימיתויחידהאחתבלבדמהווההערכהחיצונית.כמוכן,
לימודיההרחבהמזכותאתהתלמידבבונוסשל25נקודותבמוסדותלהשכלהגבוהה. 
משרדהחינוךמעודדפתיחתמגמותהגבר,בתחוםהדעת.בהתאםלכך,שעותהעידודלפתיחתמגמהיעמודעל
שמונהתלמידיםומעלה,ויינתנושעותעידודלפתיחתהמגמותבבתיהספר,בכפוףלאישורתקציבי.קולקורא
לשעותהעידודלמגמותהמורחבות,הקיימותוהמצטרפות,אמורלהתפרסםבאתרתנ"ךממלכתי.
זו השנה הראשונה להחלתה של תכנית הלימודים ביחידות המורחבות .תכנית הלימודים מחולקת ליחידה
להערכה חיצונית "הולך כנגד הרוח" ,ושתי יחידות להערכה בית ספרית פנימית .האחת "שייכות וזרות"
והשניה "מנהיגות במבחן" .פרקי תכנית הלימודים ומתווה הלמודים וההערכה ניתן לקרוא באתר תנ"ך
ממלכתי.פרטיהמדריךהאמוןעלהיחידותהמורחבות,באתרתנ"ךממלכתי. 
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י .מועדיהבחינותומספריהשאלוניםעלפיתכניותהלימודיםלנבחניםאינטרנים
מועד 

יחידותלימוד 

2יח"ל 
חורף תשפ"א 

2יח"לעולים 

2יח"ל 
קיץ



תשפ"א 

אוכלוסיותהיעד 

שאלון 70%

תלמידי י"א –אוכלוסיות מיוחדות
בלבד 

 1261

תלמידיי"ב 

 1261

תלמידיי"א–כיתותעוליםבלבד 

 1264

תלמידיי"ב 


 1264

תלמידיי"א 

 1261

תלמידיי"ב 

 1261

תלמידי י"א  - מתוקשבת עתירת
מדיה 

 1267

תלמידי י"ב -מתוקשבת עתירת
 1267
מדיה 
תלמידיי"א 

 1264

2יח"לעולים 

תלמידיי"ב 


1264 

5יח"ל–יחידת 
"הולךכנגדהרוח" 

תלמידיי"א-יחידותמורחבות 


 1361


מועדיהבחינותקיומןומתכונתן ,יעשובכפוף ובהתאםלהנחיותשנדרשלהם,בגיןהמצבהבריאותי
בשנהזו. 

 .9נבחני משנה ואקסטרניים
א.בחינתהבגרותבהיקף2יחידותלימודלנבחנימשנהואקסטרנים
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תכנית הלימודים  30-70 בהתאם לרפורמה לנבחני משנה ואקסטרנים זהה לתכנית הלימודים לנבחנים
אינטרנים.השוניהואבדרכיההערכה .
לנבחניהמשנהולאקסטרניםמתקיימיםשנישאלונים.שאלון1261עוסקב70%מתכניהלימוד,ושאלון1262
עוסקב30%הנותריםמתכניתהלימודים.תכניתהלימודים30,70-מופיעהבאתרתנ"ךממלכתי. 
דוגמאלמבנהבחינתהבגרותושאלוןלדוגמאתכנית,70%ניתןלראותבאתרתנ"ךממלכתי .
חורף תשפ"א ,יהיה המועד הראשון של בחינת הבגרות במתכונת ,30%בהתאם לתכנית הלימודים .מבנה
הבחינהיפורסםבאתרתנ"ךממלכתי. 
במידה ונדרש בשנת תשפ"א ,להיערכות מיוחדת ובהתאם להנחיות ,הודעה על כך תפורסם באתר תנ"ך
ממלכתי. 
ב.בחינתהבגרותבהיקף2יחידותלימודלנבחנימשנהואקסטרניםעולים 
תכנית הלימודים  30-70 בהתאם לרפורמה לנבחני משנה ואקסטרנים זהה לתכנית הלימודים לנבחנים
אינטרניםעולים.השוניהואבדרכיההערכה. 
לנבחני המשנה ולאקסטרנים עולים מתקיימים שני שאלונים .שאלון  1264עוסק ב  70%מתכני הלימוד,
ושאלון1252עוסקב30%הנותריםמתכניתהלימודים. 
באתרתנ"ךממלכתיתכניתהלימודיםלעולים,ודוגמאלשאלון.70% 
חורף תשפ"א ,יהיה המועד הראשון של בחינת הבגרות במתכונת  ,30%בהתאם לתכנית הלימודים .מבנה
הבחינהיפורסםבאתרתנ"ךממלכתי. 
במידה ונדרש בשנת תשפ"א ,להיערכות מיוחדת ובהתאם להנחיות ,הודעה על כך תפורסם באתר תנ"ך
ממלכתי. 
ג.בחינותהבגרותביחידותהמורחבותלנבחנימשנהולאקסטרניים
תכנית הלימודים ביחידות המורחבות לנבחני משנה ולאקסטרנים ,זהה לתכנית הלימודים לנבחנים
האינטרנים.השוניהואבדרכיההערכה. 
לנבחני המשנה ולאקסטרנים ביחידות המורחבות מתקיימים שני השאלונים בהערכה חיצונית .שאלון 1361
עוסק ביחידת "הולך כנגד הרוח"  30%מתכני הלימוד ,ושאלון  1362עוסק ביחידות "שייכות וזרות"
ו"מנהיגותבמבחן",70%מתכניהלימוד.אתפרקיתכניתהלימודיםניתןלקרואבאתרתנ"ךממלכתי. 
במידה ונדרש בשנת תשפ"א ,להיערכות מיוחדת ובהתאם להנחיות ,הודעה על כך תפורסם באתר תנ"ך
ממלכתי. 
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ד .מועדיהבחינותומספריהשאלוניםעלפיתכניותהלימודיםלנבחנימשנהואקסטרנים 
מועד 
חורף תשפ"א 


שאלון 70% שאלון 30%

יחידותלימוד 

אוכלוסיותהיעד 

2יח"ל 

 1261
כללנבחניהמשנהוהאקסטרנים 


2יח"לעולים 

עוליםחדשים– 
כללנבחניהמשנהוהאקסטרנים 

2יח"ל 

 1261
כללנבחניהמשנהוהאקסטרנים 


 1264


קיץ תשפ"א  2יח"לעולים 

 5יח"ל יחידות
כללנבחניהמשנהוהאקסטרנים   1362
מורחבות 
עוליםחדשים -
 1264
כללנבחניהמשנהוהאקסטרנים 

 1262

 1252
 1262

 1252
 1361


מועדיהבחינותקיומןומתכונתן,יעשובכפוףובהתאםלהנחיותשנדרשלהם,בגיןהמצבהבריאותי
בשנהזו. 

 .11תכניות ופעילויות להעשרת הלמידה בתנ"ך
א.יוזמותחינוכיותחווייתיותללימודיהתנ"ך 
משרדהחינוךבאמצעותאגףמורשת,מבקשלעודדקיומןשלפעילויותויוזמותחינוכיותחווייתיות,בחינוך 
היסודיובחינוךהעליסודי,לעידודלימודיהתנ"ך.לכך,מוקציםמשאביםנרחבים,שיאפשרולמורהלהפעילן 
ולממשן בבית הספר .היוז מות המתוקצבות ,כוללות למידה מעמיקה ומרחיבה של תכנית פדגוגית שהמורה
מתווה ,בנוסף לתכנית הלימודים הרגילה ,תוך כדי שילוב למידה והפעלה חווייתית .הפעלת היוזמות
החינוכיות הללו,מותנתבקבלתתקציבייעודיויישומה הלכהלמעשהבתקופהמאתגרתזו.בהינתן האישור
והתקציב ,יצא  קול קורא להגשת הצעות ליוזמות חינוכיות חווייתיות בתחום הדעת ויפורסם באתר תנ"ך
ממלכתי.
ב.מוזיאוןארצותהמקרא 
ב.1פעילויותוסיוריהעשרה 
שיתוףפעולהנרחבמתקייםביןהפקוחעלהוראתהתנ"ךלביןמוזיאוןארצותהמקרא.מוזיאוןארצות
המקרא מציע סיורים והפעלות חינוכיות ללמידה והעשרה ,בנושאי תכנית הלימודים ,לתלמידי החינוך
20
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היסודיולתלמידיהחינוךהעליסודי.בתקופהמאתגרתזו,הפעילויותהרגילותמןהסתםלאתתקיימנה
במתכונתן.יחדעםהמוזיאוןניתןיהיהלבנותפעילותהמותאמתלצרכיםולנסיבותהתקופה .
ב.2משפטלימודי 
משפטלימודימבויםסביבסוגיהלימודיתמקראיתלדמויותוסוגיותמקראיות,הנערךבשיתוףהפקוחעל
הוראתהתנ"ךומוזיאוןארצותהמקרא,הפךכברלמסורת.המשפטהמבוים,מתקייםבמוזיאון,בהובלת
צוותהמורים,תלמידיםוצוותמשפטימקצועי,הואשיאושלתהליךלמידההוראהוהערכה,שמתקיים
בביתהספר. 
עםבחירתהשלהסוגיההלימודיתאוהדמותהמקראית,נעשיתלמידהמרחיבהומעמיקהבהובלתהצוות
המקצועיבביתהספר.התלמידיםוהצוותהמקצועינפגשיםעםצוותמשפטימקצועי,להכנתמשפטעלכל
מרכיביו .כאמור שיאו של תהליך הלמידה הוא בהפקת משפט מבוים ,המתנהל על ידי צוות משפטי
מקצועי,העושהזאתבהתנדבותומתחושתשליחותותרומהלמערכתהחינוך. 
בתקופהמאתגרתזו,ניתןלהתוות ולהסבפעילותכזובביתהספר,כחלקמהערכהפנימית במסגרת–ה-
,30%העומדתבהנחיותהנדרשותבתקופהזו.צוותההדרכהעומדלרשותכם,כדילסייעבהתווייתהשל
התכניתויישומה. 
ג".תורהנביאים...וכותבים!" 
"שבעיםפניםלתורה",ועודאחת,זושלאלההבוחריםלהשתתףבתכניתומבקשיםליצורשיחודיאלוגאישי
עם פרקי התנ"ך .תכנית זו מאפשרת לכל תלמיד לכתוב באופן חווייתי ויצירתי ,את פרשנותו והתייחסותו
האישיתלסיפוריהתנ"ך.התכניתמיושמתבחינוךהיסודיובחינוךהעליסודי .
העבודותבחינוךהיסודי,תשמשנהכערכהחלופית,במסגרתההערכותבתחוםהדעת.מחווןלעבודותחלופיות
ניתןלראותבתכניתהלימודים(עמ' .)22
העבודות בחינוך העל יסודי ,יכולות להוות חלק מההערכה החלופית ,המחייבת בתחום הדעת במסגרת ה-
,30%בהתאם למחוון(עמ')31 ההערכההחלופיתהנדרשבתחוםהדעת.העבודותהנבחרותמכלמחוז,זוכות
לפרסוםבספרהמופץלבתיהספר.אלההזוכותבמקומותהראשונים,מקבליםאותהוקרהופרסבמעמדארצי
מיוחד.פרטיםנוספיםעלתכנית"תורהנביאים....וכותבים!באתרמשרדהחינוך. 
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ד .חידוןהתנ"ך 
קיומושלחידוןהתנ"ךהעולמילנוערביוםהעצמאותהואשיאהשלהיערכותולימודלאורךהשנה.בכלשלב
הנציגיםלומדיםבאופןנרחבאתפרקיהתנ"ך,ומתמודדיםלעלותלשלבהבאעדלמעמדהחידוןהעולמי.אנו
זוכים לגאווה גדולה כאשר בחידון העולמי ישנם נציגים מהחינוך הממלכתי ,המגיעים להישגים מרשימים
ומגלים בקיאות בתנ"ך .אל לנו לשכוח שמאחורי תלמידים אלה עומדים מורים ,המלווים ותומכים
בתלמידיהםעלמנתשיוכלולהגיעלמעמדזה.בהוקרהוהערכהרבהלתלמידיםולמוריהם .
מעבר לזכות הגדולה בלימוד התנ"ך ,ההשתתפות בחידוני התנ"ך על שלביו השונים ,מזכה את התלמיד
לבקיאותבפרקיהתנ"ך,ובהטבותנוספותבמסגרתלימודיתחוםהדעת בתיכון.עלשלביההיערכות,חומרי
הלימוד,ההטבותלמתמודדיםניתןלקרואבאתרמשרדהחינוך .
אנוקוראיםלכםהמוריםלתנ"ך,לעודדאתתלמידכםלקחתחלקבחוויהלימודיתזו,ולסייעבידםבהיערכות
בכלאחדמשלביהחידון .
ה .העשרותלימודיות-929 
שיתוףהפעולהעם, 929מאפשרלכםהמורים,מגווןשלפעילויותלהרחבהוהעשרתתהליכיההוראהלמידה
וההערכה .בכפוף לתקציב שמיועד לכך ,ניתן להזמין מרצים בנושאים שונים להעשרת הלמידה וההוראה
בכיתה.פרסוםיעלהלאתרתנ"ךממלכתי,ובאתר.929 
בנוסף,929השיקופלטפורמהדיגיטליתבוכלתלמידיכולליצורדף929משלו,עםפוסטיםחדשיםמפריעטו,
ופוסטיםשלכותבי929לפיבחירתו.גיווןנוסףבידכםהמוריםלהעשרתדרכיההוראהלמידהוהערכהבכיתה
ובבית .
.11מערך צוות הדרכה
ליווי הצוות המקצועי בבתי הספר על ידי מדריכי תחום הדעת ,נועד לסייע בהתוויית דרכי הוראה למידה
והערכהבהתאמהלצרכיביתהספר. 
כמו כן ,צוות ההדרכה נותן מענה וליווי מקצועי לצוות המורים לתנ"ך בתכניות ייחודיות בתחום הדעת,
עליהםנכתבלעיל .
בנוסף,במסגרתהפתוחהמקצועי"ברוחנכון,"...זוכיםהמוריםבתחוםהדעתלליוויוהכוונהמקצועית,כל
אחדבמסלולהפתוחהמקצועיבוהואבחר. 
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מדינת ישראל
משרד החינוך

הפקוח על הוראת המקרא

למידה בונה אדם
המזכירות הפדגוגית
אגף א' מורשת

בחינוך הממלכתי

הליוויוההדרכהנעשיםעלידיצוותמקצועימנוסהומיומן.אתםמוזמניםלהיעזרבו.רשימתצוותההדרכה
בחלוקהאזורית,ותחומיאחריות,מופיעהבאתרתנ"ךממלכתי. 

אני מזמינה אתכם ,ציבור המורים ,לפנות אלי בכל שאלה ובעיה הקשורה לתחום הדעת .אשתדל להיענות
לפניותיכם בהקדם האפשרי ולתת מענה במידת האפשר .צוות המדריכים הארציים האמונים על תחומים
מקצועיים,עומדגםהואלרשותכםלכלמהשיידרש. 
שאוברכה,ראוטובוהצלחהבעמלכם .

בהערכהרבה, 
 ענת צידון
מנהלתתחוםדעתתנ"ךממלכתי 

העתקים :
דר'מירישליסל–יו"רהמזכירותהפדגוגית 
גב'דליהפניג–סגניתיו"רהמזה"פומנהלתאגףא'לפיתוחפדגוגי 
מריובלאוליבסטון-מנהלאגףא'מורשת 
גב'דסיבארי-מנהלתאגףא'לחינוךעל-יסודי 
גב'אתיסאסי-מנהלתאגףא'לחינוךהיסודי 
מרדוידגל–מנהלאגףהבחינות 
מנהלימחוזותבמשרדהחינוך 
מדריכיתנ"ךבחינוךהממלכתי
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