
 בס"ד 

 גפ"תש וכיתות תנ"ך  תכנית הלימודים 

 ב שמואל וספר  דברים חומש 
 

 .  בהם יש להתמקד , ומהלכי הוראההכוונה לתכני הידע, הערכים והפסוקיםישנה  החדש אתרב •

 :  , ואלו דיבורי המתחיל ברש"י נכללים בתכניתתמצאו את מיקוד הנושאים בכל פרקהמפורטים מתווים ב •

       לד-כופרקים תכנית    /   כה-פרקים כאתכנית     /   כ-פרקים א תכנית   דברים:ת תכני

 [ כד-כ ]דברי דוד האחרונים  /  [יט-טו ]מרד אבשלום  /  [יד -יג] אמנון ותמר  /   [יב-יא ]דוד ובת שבע   /  [י -ז] ביסוס המלוכה   /  [ו- א]המלכת דוד  שמואל ב:ת תכני

   . קישור למפגשיםמצ"ב . ירקרק[-חום, נביא-]תורהלוח התכנון במופיעים המפגשים  מועדי  .מקוון בזום מפגש הדרכהיתקיים  , או נושא בנביא,פני כל פרשהל •

 א הפרסים. גדול נוש כיתתי הובהמשך השנה נשתתף במרתון ה  ,את סיומי הפרשות בכיתה נציין  חזק ונתחזק! -  רציתחים חלק בתכנית האלוקשנה לאורך כל ה •

 
 נושא  פרק י שיעורים נושא פרק פרשה שבת ששי חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשון חודש
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   'משנה תורה'   ספר דברים מבוא
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 יז -ט פס' מינוי הדיינים וחובותיהם   א כא כ יט יח  יז טז טו
 א

 קינת דוד

 תיאור כללי[ ב יתר]ה כט-כגפס'  גליםרמעשה המ א
 המלכת דוד בחברון  ב [כלליתלמידה ] מעקף ארצות אדום, מואב ועמון ב כח  כז כו  כה  כד  כג כב 
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 חשון 

 כח 
 הכנה

 ואתחנן 

 ד ג ב א ל טכ
 
 
 
 
 
 

 כט- פס' כג  בקשת משה להיכנס לארץ ג

 ג
 אבנר   מות

 מספד דוד לאבנר 

 
 ב ורש"י -פס' א 'לא תספו' ו'לא תגרעו' ד

 יא י ט ח ז ו ה
 ח -פס' היחודו של ע"י בקרבתו לה'   ד

 סוף מלכות שאול ד
 מצוות האמונה, והשבתעשרת הדברות  ה

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/bible-hemed/elementary/teaching-materials/dvarim/
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/dvarim-mitve-1-1-20.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/dvarim-mitve-21-25.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/dvarim-mitve-26-34.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/shmuelb-1-6.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/mitve-shmuel-7.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/mitve-shmuel-11.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/shmuelb-13.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/shmuelb-15-19.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/shmuelb-20.pdf
https://edu-il.zoom.us/j/5847343713?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://edu-il.zoom.us/j/5847343713?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://edu-il.zoom.us/j/5847343713?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://edu-il.zoom.us/j/5847343713?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://edu-il.zoom.us/j/5847343713?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://edu-il.zoom.us/j/5847343713?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://edu-il.zoom.us/j/5847343713?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://edu-il.zoom.us/j/5847343713?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
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 ה ד ג
 

 ט ח ז ו
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 כג כב  כא כ יט יח  יז

  יב -פס' ימעלת ארץ ישראל  יא 

 י

 

 המלחמה בעמון ובארם 
 כא -פס' יגפרשת 'והיה אם שמוע'  יא 

 כה -כבפס'  והתנאי  ההבטחה  –  ירושת הארץ יא 

  !ונתחזק    עקבפרשת סיום              ל כט כח  כז כו  כה  כד 

 טבת

 ג ב א
 הכנה
 ראה 
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 -מלכות דוד  לא -פס' כוהבחירה החופשית  יא 

 הערכה/הערכה חלופית
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 יב

 

 כט -פס' כבמצוות מעשר שני  יד משל כבשת הרש 

 ו -פס' אמצוות שמיטת כספים  טו

https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/dvarim-6-shma.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/dvarim-6-shma-madrich.pdf
https://edu-il.zoom.us/j/5847343713?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://edu-il.zoom.us/j/5847343713?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://edu-il.zoom.us/j/5847343713?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://edu-il.zoom.us/j/5847343713?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://edu-il.zoom.us/j/5847343713?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://edu-il.zoom.us/j/5847343713?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://edu-il.zoom.us/j/5847343713?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09


 כד  כג כב 
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 פסח שבועות וסוכות  -שלש הרגלים   טז

 מצוות העליה לרגל והשמחה  –שלש הרגלים  טז אבשלום שב לירושלים  יד

 ! ונתחזק    ראהסיום פרשת  

    ז
 הכנה

 שופטים

 יג יב  יא י ט ח

 כ -פס' יחמשפט הצדק ורדיפת הצדק    טז
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 כב -טפס' איסורי הקסם, חוק הנביא    יח

 יד   פס'איסור הסגת גבול    יט יציאת דוד מירושלים  טו

 ט -אפס' כהן משוח מלחמה    כ

 כג כב  כא
 

 כז כו  כה  כד 

 כ - כ, יחובת הקריאה לשלום, איסור השחתה   כ
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 כי תצא
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   ד -אפס' וטעינה     מצוות השבת אבדה כב

 כה  כד  כג כב  כא כ יט

 ז -ו פס'  מצוות שילוח הקן כב

 יח
 ההכנות לקרב
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https://edu-il.zoom.us/j/5847343713?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://edu-il.zoom.us/j/5847343713?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://edu-il.zoom.us/j/5847343713?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://edu-il.zoom.us/j/5847343713?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://edu-il.zoom.us/j/5847343713?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://edu-il.zoom.us/j/5847343713?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://edu-il.zoom.us/j/5847343713?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
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 כד  כג כב  כא כ יט יח 
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יום 
 העצמאות 
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 טז
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 !ונתחזק    כי תצאסיום פרשת  
 מרד שבע בן בכרי  כ
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 ירושלים
 כט
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 [ קישור לאתר ] פתיחת המרתון לסיום החומשים
הערכה חלופית  

 יג - פס' אהברכה בקיום המצוות  כח  לדמותו של דוד המלך

 י ט ח
 

 יד  יג יב  יא

 ]לימוד כללי[ פרשת התוכחה  כח 

 שירת דוד כב

 נצבים
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 ט-פס' אצוואת משה וסמיכת יהושע    לא

 יג -יפס'  מצוות הקהל    לא י דודרגיבו כג
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 שימהמדריך למ / משה מותו שלדיכום לסמשימה 
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 סיום ספר שמואל וחמישה חומשי תורה סיום    ונתחזק!         יב  יא י ט ח ז

https://edu-il.zoom.us/j/5847343713?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://edu-il.zoom.us/j/5847343713?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://edu-il.zoom.us/j/5847343713?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://edu-il.zoom.us/j/5847343713?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://lp.vp4.me/prm9
https://edu-il.zoom.us/j/5847343713?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://edu-il.zoom.us/j/5847343713?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://edu-il.zoom.us/j/5847343713?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/moshe-talmid.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/moshe-more.pdf


 


