
 בס"ד 

 בפ"תש   הכיתות תנ"ך  תכנית הלימודים 

 שמואל א וספר במדבר חומש 
 

 באתר החדשכל ההנחיות  חזק ונתחזק!  - בסיום הפרשות ישנם ציוני דרך, שהם חלק מהמבצע הכיתתי השנתי  •

. המתווים המצאים באתר החדש,  הכוונה לתכני הידע, הערכים והפסוקים בהם יש להתמקד בכל פרקכן  ו  כל דיבורי המתחיל ברש"י נמצאים בתכנית הלימודים, •

 נוספים, מהלכי הוראה בכל פרק ועוד חומרי עזר.  יחד עם חומריןם 

 .  20:30בשעה  8/29, כ"א אלול', א , יום הכנה לחומש במדבר: קישור למפגש הראשון. מצ"ב  מפגש הדרכה מקוון בזוםלפני כל פרשה יתקיים   •

 . ( יפורסמו באתרבצהובקישורים לשאר המפגשים לאורך השנה ) •
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https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/bible-hemed/elementary/?age-group=103878
https://edu-il.zoom.us/j/83659774323
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/machane-israel.pdf
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https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/bible-hemed/elementary/teaching-materials/in-the-desert/#pos_324077

