
 בס"ד 

  דף עזר לתכנון שנתי לשנת תש"פ                                  
 

 4שם הספר :דברים                       מספר שעות בשבוע:      ו' שם המורה:              כתה:
 . 'ללמוד וללמד'התכנון מותאם לשעות ההוראה על פי תכנית הלימודים ליסודי המופיע באתר 

בהם  פסוקים המרכזיים, ההערכים  ,  לכל נושא ובו הכוונה לתכני הידע מתווה מפורטישנו  באתר
 בהסבר כללי של המורה. והפסוקים בהם לא נתמקד אלא נסתפק בכל פרק  יש להתמקד  

 
 פרקים ונושאים  –הספק  פרשה שבת   ששי  חמישי רביעי  שלישי  שני  ראשון  

א
לו 
 ל

 ז ו ה ד ג ב א
 דברים

 
 

 פתיחה לספר
 מקום, זמן , מנהיג, דור חדש. –הקדמה   ה-פסוקים א –פרק א 

 יד יג יב יא י ט ח
 תיאור אירועי העבר ח -פסוקים ו

 השופטים במדבר מינוי   י"ז-ט פסוקים

 כא כ יט יח יז טז טו
 מעקף ארץ אדום -פרק ב

 מלחמת סיחון
 כיבוש הגלעד

 כח כז כו כה כד כג כב

 הבשןמלחמת עוג וכיבוש  -פרק ג
 נחלת גד ראובן וחצי שבט המנשה

 סיכום פרשת דברים
 בקשת משה להכנס לארץ

 ואתחנן

ת
ש
 רי 

 כט
 א

ראש  
 השנה

 ב
ראש  
 השנה

 איסורי לא תוסיפו, לא תגרעו -פרק ד ו ה ד ג 
 ייחודו וגדלותו של עם ישראל

 י ט ח ז
יום 
 כיפור 

 תורהמעמד הר סיני, מתן  -המצווה לזכור יג יב יא
 ערי מקלט

 חופשת סוכות 
 ------------------------------------------------ ואתחנן כ יט יח יז טז טו יד

 כא
 כה כד כג כב

 כז כו
 חזרה על עניינו של חומש דברים ועל הנלמד

 מעמד הר סיני -פרק ה

ח
שו
 ן 

 עשרת הדיברות בין אדם למקום ד ג ב א ל כט כח
 עשרת הדיברות בין אדם לחברו  יא י ט ח ז ו ה

 בקשת העם לשמוע את דבר ה' ממשה 
 פרשת שמע  -פרק ו יח יז טז טו יד יג יב

 "שמע ישראל"משימת הערכה  
 המפגש עם השפע והסכנה הרוחנית כה כד כג כב כא כ יט

 האיסור לנסות את ה'
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 שאלת הבן החכם והתשובה
 הארץהיחס לעמי  -פרק ז ב א ל כט כח כז כו

 סיכום פרשת ואתחנן
 ההבטחה להצלחה ולשפע גשמי

 התמודדות עם ריבוי צבא האוייב
 עקב

 
כ
ס
 לו 
 

 הבטחון בה' מתוך המסע במדבר -פרק ח ט ח ז ו ה ד ג
 מעלותיה של ארץ ישראל

 חובת ההודאה על טוב הארץ
 סכנת "ורם לבבך" "כוחי ועצם ידי"

 ירושת הארץ בזכות אבות -פרק ט טז טו יד יג יב יא י
 חטא העגל, חטא המרגלים

 תפילת משה על העם
 לסיני עם הלוחות השניים עליית משה -פרק י כג כב כא כ יט יח יז

 בחירת שבט לוי
 מצוות יראת ה'

 חופשת חנוכה 
 גדולת ה' וענוונתנו כלפי החלשים. עקב ל כט כח כז כו כה כד

ט
ב
 ת

 מחוייבות הדור שראה את כל האותות -פרק י"א ז ו ה ד ג ב א
 שכר ועונש בקיום המצוות -"והיה עם שמוע"

 סיכום פרשת עקב
 ראה הברכה והקללה תלויים בבחירת האדם.

 חובת עקירת עבודה זרה -פרק י"ב יד יג יב יא י ט ח
 המקום אשר יבחר ה'

  אין להגרר אחר התועבות
 בל תוסיף ובל תגרע -פרק י"ג

 נביא שקר, מסית ומדיח, עיר נידחת
 חוקות הגויים מול חוקי ישראל -פרק יד כא כ יט יח יז טז טו

 האסור והמותר במאכלים
 מעשר שני וביעור מעשרות

 שמיטת כספים -פרק ט"ו כח כז כו כה כד כג כב
 מצוות צדקה

 מצוות הענקה לעבד

ש
ב
 ט

 שלוש הרגלים -פרק ט"ז ו ה ד ג ב א כט
 מצוות העליה לרגל

 סיכום פרשת ראה
 שופטים מינוי שופטים ועשיית המשפט והצדק

 משפט עובד ע"ז -פרק י"ז יג יב יא י ט ח ז



 ההיררכיה במערכת המשפט
 מינוי מלך 

 מתנות כהונה -פרק י"ח כ יט יח יז טז טו יד
 נביא שקר
 דיני הסגת גבול -פרק י"ט

 עדים זוממים
 יציאה למלחמת רשות -פרק כ כז כו כה כד כג כב כא

 דיני קריאה לשלום לערים רחוקות
 דיני מצור, איסור השחתת עצי פרי

א
ד

 ר 

 פרשת עגלה ערופה -פרק כ"א ד ג ב א ל כט כח
 סיכום פרשת שופטים

 אשת יפת תואר
 דין ירושת הבכור

 בן סורר ומורה
 איסור הלנת המת

 כי תצא

 השבת אבידה -פרק כ"ב יא י ט ח ז ו ה
 מצוות טעינה

 שילוח הקן
 מצוות מעקה

 יד יג יב
 פורים 

 טו
 פורים 

 איסורי כלאים יח יז טז
 מצוות ציצית

 האסורים לבוא בקהל -פרק כ"ג כה כד כג כב כא כ יט
 קדושת מחנה ישראל

 איסור ריבית
 זכויות הפועל בשעת עבודתו

 כי יקח איש אישה -פרק כ"ד ג ב א כט כח כז כו
 פטור חתן ממלחמת רשות

 האיסור לעשוק שכר שכיר 
 איסור הטיית משפט גר ויתום.

משימה זו יכולה ניתן להעביר גם - "מעבר הירדן" משימת הערכה
 בסיום השנה

 חופשת פסח  

ני 
 סן 

 דיני מלקות -פרק כ"ה כי תצא י ט ח ז ו ה ד
 לא תחסום שור בדישו

 ------------------------------------------------ יז טז טו יד יג יב יא

 ------------------------------------------------ כד כג כב כא כ יט יח
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 כח כז כו כה
יום 

 השואה 

 יושר במסחר א ל כט
 זכירת מעשה עמלק

 סיכום פרשת כי תצא
 פרשת ביכורים -פרק כ"ו

 ביעור מעשרות
 תבואכי 

אי 
 יר 

 ד ג ב
יום 

 הזיכרון

 ה
יום 

 העצמאות

 ציווי על הקמת האבנים בכניסה לארץ -פרק כ"ז ח ז ו
 מעמד הברכה והקללה

 שכר ועונש -פרק כ"ח טו יד יג יב יא י ט
  פרשת התוכחה

 חיוב מיוחד למי שראה את הניסים-פרק כ"ט
 סיכום פרשת כי תבוא

 יח יז טז
ל"ג 

 בעומר

 חזרות למבחן ארצי   כב כא כ יט

 כו כה כד כג
מבחן  
 ארצי

 כז
 

 בתנ"ך   מבחן ארצי  כט כח

סי 
 ון 

 ד ג ב א
 

 ה
 

 ו
שבועו 

 ת

 הברית מעמד -"טהמשך פרק כ ניצבים ז
 אזהרה למי שלבבו )ח"ו( פונה מעם ה'

 פרשת התשובה -פרק ל יד יג יב יא י ט ח
 הבחירה בדרך התורה והמצוות

 "לא נפלאת היא ממך"
 סיכום פרשת ניצבים

 יח יז טז טו  
 

 צוואת משה לכל ישראל-פרק ל"א וילך כא כ יט
 הנחלת התורה לדורות

 סיכום פרשת וילך
 שירת האזינו -פרק ל"ב האזינו כח כז כו כה כד כג כב

  הציווי האחרון של משה לפני מותו
 סיכום פרשת האזינו

 חיבת ישראל ובחירתם -פרק ל"ג
 השבטיםברכות 

 וזאת הברכה

ת
מו 
 ז

 מראה הארץ למשה -פרק ל"ד ה ד ג ב א ל כט
 מות משה

 מעלת יהושע
 מעלתו המיוחדת של משה

 "משה רבנו"משימת הערכה 
 מסיבת סיום חמשת החומשים      ח ז ו
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