
 בס"ד 

 תכנון שנתי לשנת תש"פ -במדבר -תורה 

 4שם המורה: כתה: ה.   חומש:  במדבר.   מספר שעות בשבוע: 

 . 'ללמוד וללמד'התכנון מותאם לשעות ההוראה על פי תכנית הלימודים ליסודי המופיע באתר 
בהם יש פסוקים המרכזיים, ההערכים  ,  לכל נושא ובו הכוונה לתכני הידע מתווה מפורטישנו  באתר

 בהסבר כללי של המורה. והפסוקים בהם לא נתמקד אלא נסתפק  בכל פרק  להתמקד 
 

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

 אלול 

 ז ו ה ד ג ב א
 הקדמה )מקום,זמן,הקשר( -פרק א  במדבר

 בני ישראלמפקד 

 יד יג יב יא י ט ח
  סדר החנייה -ב פרק

 מחנה ישראל –משימת הערכה 

 כא כ יט יח יז טז טו

 משפחות הכהונה  -פרק ג
 תפקיד הלויים
 מפקד הלויים

 סיכום פרשת במדבר

 כח כז כו כה כד כג כב

  משפחות הלוימשא המשכן ע"י  -פרק ד נשא
 קדושת שלש המחנות -פרק ה

 אשם גזילות 
  פרשת סוטה

תשר
 י 

 כט
 א

ראש  
 השנה

 ב
ראש  
 השנה

 נזיר -פרק ו ו ה ד ג 
 ברכת כהנים

 י ט ח ז
יום 
 כיפור 

 קורבנות הנשיאים -פרק ז יג יב יא
 סיכום פרשת נשא

 חופשת סוכות 
 ------------------------------------------------  כ יט יח יז טז טו יד
 על פרשת נשא והקדמה לפרשת בהעלותך  חזרה בהעלותך כז כו כה כד כג כב כא

 חשון 

 הקדשת הלויים -פרק ח ד ג ב א ל כט כח
 פסח שני -פרק ט יא י ט ח ז ו ה

 הנסיעה והחניה על פי ה'
 החצוצרות-י פרק יח יז טז טו יד יג יב

 המסע ממדבר סיני
 המתאוננים  -פרק י"א כה כד כג כב כא כ יט
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 קברות התאווה
 חטא מרים -פרק י"ב ב א ל כט כח כז כו

 מעלת נבואת משה
 עונשה של מרים

 סיכום פרשת בהעלותך

 
 כסלו 
 

 המרגלים -פרק י"ג שלח לך ט ח ז ו ה ד ג
 ביצוע השליחות

 הדיווח והצגת פירות הארץ
 חטא העם והעונש -פרק י"ד טז טו יד יג יב יא י

 המעפילים
 מנחות ונסכים -פרק ט"ו כג כב כא כ יט יח יז

 ציצית, המקושש, חלה
 סיכום פרשת שלח לך

 חופשת חנוכה 
 מרד קורח והנשיאים -"זטפרק  קרח ל כט כח כז כו כה כד

 טבת 

 משה מנסה בדרכי שלום ז ו ה ד ג ב א
 המחתותמבחן 

 אלעזר לוקח את המחתות -פרק י"ז יד יג יב יא י ט ח
 הטענות כנגד משה והמגיפה

 מבחן המחתות
 מתנות כהונה  - פרק י"ח כא כ יט יח יז טז טו

 סיום פרשת קרח
 מצוות פרה אדומה -פרק י"ט

 חקת

 המסע לקדש -פרק כ' כח כז כו כה כד כג כב
 מעשה מי מריבה

 משה שולח שליחים למלך אדום 
 מות אהרון

 שבט

 מלחמת ערד -פרק כ"א ו ה ד ג ב א כט
 נחש הנחושת

 מלחמת סיחון וכיבוש הגלעד
 מלחמת עוג וכיבוש הבשן

  -פרק כ"ב יג יב יא י ט ח ז
 פרקי מסעמשימת הערכה  -פסוק א' 

 סיכום פרשת חקת 
 מעשה האתוןו בלעם, בלק  בלק כ יט יח יז טז טו יד
 משלי בלעם -פרק כ"ג כז כו כה כד כג כב כא
 המשך משלי בלעם -פרק כ"ד ד ג ב א ל כט כח
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 אדר  

 חטא פעור -פרק כ"ה יא י ט ח ז ו ה
 סיכום פרשת בלק

 פנחס מקבל את השכר על שקינא לה'
 פנחס

 יד יג יב
 פורים 

 טו
 פורים 

 הציווי לצרור את המדינים יח יז טז

 הציווי על מפקד בשנת הארבעים -פרק כ"ו כה כד כג כב כא כ יט
 ירושת הארץ

 המפקד בערבות מואבסיום 
 בנות צלופד  -פרק כ"ז ג ב א כט כח כז כו

 מות משה
 מינוי יהושע

 ניסן 

 חופשת פסח
 חופשת פסח  י ט ח ז ו ה ד
 ------------------------------------------------ יז טז טו יד יג יב יא
 ------------------------------------------------ כד כג כב כא כ יט יח
 כח כז כו כה

יום 
 השואה 

 קרבן התמיד-פרק כ"ח פנחס א ל כט
 מוסף של שבת
 מוספי מועדים

 אייר 

 ד ג ב
יום 

 הזיכרון

 ה
יום 

 העצמאות

 המשך מוספי מועדים -פרק כ"ט ח ז ו
 

  נדרים -' ב'פס פרק ל
 מטות

 המלחמה במדיין -פרק ל"א טו יד יג יב יא י ט
 טהרתו וחלוקתו -השלל

 יח יז טז
ל"ג 

 בעומר

 בקשת בני גד ובני ראובן -פרק ל"ב כב כא כ יט
 סיכום פרשת מטות

 המסעות -פרק ל"ג מסעי כט כח כז כו כה כד כג

 ד ג ב א סיון 
 

 ה
 

 ו
שבועו 

 ת

 גבולות הנחלה -פרק ל"ד ז
 הנשיאים מנחילים את הארץ

 ערי הלויים -ל"הפרק  יד יג יב יא י ט ח
 ערי מקלט

 נישואין ונחלה -בנות צלופחד  -ופרק ל" כא כ יט יח יז טז טו  
  פרשת מסעי סיכום כח כז כו כה כד כג כב

 סיכום חומש במדבר
 חזרות  ה ד ג ב א ל כט תמוז 

 חזרות      ח ז ו
 


