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 גפ"תש   הכיתות תנ"ך  תכנית הלימודים 

 שמואל א וספר במדבר חומש 
 

 ראשית כל כמה דגשים חשובים: 

 של תנ"ך חמ"ד.  באתר החדש לתכני הידע  הערכים והפסוקיםהכוונה  ניתן למצוא  •

 במתווים המפורטים שבאתר תמצאו את מיקוד הנושאים בכל פרק וגם את 'דיבורי המתחיל' ברש"י הנכללים בתוכנית.  •

 לו. - לג,  לב-פרקים ל , כט-פרקים כ, יט -פרקים א ת במדבר: ותכני

,  כז( -נדודי דוד )כא  כ(, -משיחת דוד וקרב דוד בבית שאול )טז , חמת עמלק )טו(מל, יד(- קרב מכמש )יג, יב(- המלכת שאול )ח, ז( -פרקי שמאול )א  תכנית שמואל א: 

 לא(. - המלחמה בגלבוע )כח

 5 -סיסמא  :  קישור למפגש הראשון. מצ"ב  מקוון בזום מפגש הדרכהלפני כל פרשה יתקיים   •

 הפרסים. נציין את סיומי הפרשות בכיתה, ובהמשך השנה נשתתף במרתון הכיתתי הגדול נושא  חזק ונתחזק!' '  - לאורך כל השנה לוקחים חלק בתכנית הארצית •
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https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/shmuela-mitve-chap8-12.pdf
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https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/shmuela-mitve-chap21-27.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/shmuela-mitve-chap28-31.pdf
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https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/machane-israel.pdf
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