מדינת ישראל

משרד החינוך
מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על הוראת התנ"ך
תאריך:

בס"ד,

"אין אדם לומד תורה אלא ממקום שלבו חפץ" (ע"ז יט ע"א)
בחירת יחידות ההגבר
טופס דיווח על יחידות ההגבר בתנ"ך  5יח"ל בכיתות י'-י"ב תשפ"א
את הטופס יש להחזיר למדריך התנ"ך של בית הספר לאישור עד תאריך :ראש חודש חשוון תשפ"א (.)18.10.20
שם בית הספר_______________:
סמל מוסד_________________:
מחוז___________:
שם מנהל בית הספר____________:
שם המורה__________________ :
שם המדריך הבית ספרי_______________:

יחידות ההגבר שילמדו בבית הספר וחלוקתן לכיתות


יש לבחור שני נושאים מתוך יחידות ההגבר המוצעות להלן (דמויות מופת ,ארבעה נביאים שהתנבאו
באותו פרק ,פרשנות רש"י ורמב"ן" ,קום והתהלך" ,מחשבת ארץ ישראל במקרא" ,1היינו כחולמים").



יחידת הגמול היא יחידת חובה שתילמד רק בכיתה י"ב.



את הוראת שתי היחידות שבחרתם ויחידת הגמול ,ניתן לפרוס על פני כיתות י'-י"ב בדרכים שונות .ניתן
ללמוד כל שנה יחידה אחת ,או להתחיל את הלימוד בכיתה י"א.



ניתן להציע יחידה אחת ייחודית באישור המפמ"ר.



כל יחידת הגבר מחייבת ש"ש אחת ,אולם מומלץ ללמד כל יחידה באופן מרוכז במהלך תקופה קצרה ולא
לפרוס את הלימוד על פני כל השנה.



יש למלא טופס זה בנפרד עבור כל שכבה הלומדת  5יח"ל.



בכל שנת לימודים ,הכרחי שתהיה לפחות חלופת הערכה אחת שאיננה מבחן ,אלא עומדת בכללים
המופיעים באתר.

 1לא ניתן לבחור יחדיו את יחידות "קום והתהלך" ומחשבת ארץ ישראל במקרא.
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מדינת ישראל

משרד החינוך
מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על הוראת התנ"ך
תכנית רב-שנתית
הכיתה

שם היחידה

שנה"ל

.1
.2
י"ב

 .3יחידת הגמול

פרוט התכנית השנתית – תש"ף
נושא ראשון מתוך יחידות ההגבר -
מספר
השיעורים

החודש
בשנה"ל

תכנון שנתי
החומר הנלמד
(בראשי פרקים)

נושא שני מתוך יחידות ההגבר -
מספר
השיעורים

החודש
בשנה"ל

דרכי הערכה
(מבחן או חלופה)2

פירוט החלופה
(יש לצרף את
החלופה והמחוון)

(במידה ונלמדים שני נושאים באותה שנה)

תכנון שנתי
החומר הנלמד
(בראשי פרקים)

דרכי הערכה
(מבחן או חלופה)

פירוט החלופה
(יש לצרף את
החלופה והמחוון)

חתימת מנהל בית הספר______________________:
בהצלחה לכולכם בלימוד ובאהבת התורה
ד"ר איילת סיידלר ,מפמ"ר תנ"ך
מדריכי התנ"ך
 2נדרש מבחן על חלק מהחומר ועבודה על חלק.
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