
 
 
 
 

 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות

 מורשת' א אגף
 ישראל מדינת
 החינוך משרד

 מנהל החינוך הדתי 

 בס"ד תמוז  תשפ"א

   תנ"ך חמ"ד שינויים ועדכונים בתכנית הלימודים
 

הצמחת תלמידים בעלי זהות להחמ"ד יעדו של מימוש הוראת התנ"ך בחינוך הממלכתי דתי מהווה נדבך מרכזי ב

 דתית וציונית, אוהבי תורה ולומדיה. בחזית ההוראה נצבים המורים בכיתה, והאופן בו הם מלמדים תורה, ולמעשה

האופן בו הם ממשיכים בשלשלת מסירת התורה מדור לדור, מהווה גורם מכריע בהצלחתו של יעד זה. לתכנית 

הוראה המונגשים למורים, ולהשתלמויות המוצעות להם, יש תפקיד חשוב בעיצוב ההוראה. הלימודים, לחומרי ה

, יזדהו עם תכניו ויראו בו ים עשרה שנות לימוד התלמידים יאהבו את ספר הספריםתשבסיום שמטרתנו היא 

 ובבניית הערכים על פיהם הם חיים.  ,ציוניתוהמרכיב מרכזי בעיצוב זהותם הדתית 

תכנית הלימודים בתנ"ך עברה שינוי מהותי לפני כעשר שנים. קבוצות מיקוד אתן נפגשנו בשנה וחצי החולפות 

ות לשימור ושיפור. לאור הדברים, ומתוך הביעו שביעות רצון מן התכנית הקיימת אך גם העירו הערות משמעותי

החלטנו על שינוי ועדכון תכנים אחדים ועה ובסי ,רצון לקדם את הוראת התנ"ך בבתי הספר הקמנו ועדת מקצוע

שלב בתכנית הלימודים הקיימת. עיקר העדכונים יהיו בכיתות העל יסודי והשלב הראשון שלהם יוצג במסמך זה. ה

העדכונים יכנסו למערכת באופן מדורג שבמהלכו הם יעוצבו באופן הלימודים הבאה. ת ה בסוף שנהשני יוצג בעז"

 לקחת חלק בעיצובם.מיטבי בשיתוף עם מורים שייבחרו 

העדכונים יהיו זמינים באתר החדש אליו עבר אתר ללמוד וללמד. האתר עדיין בהתהוות. אנו מקווים שבחודש 

ללמוד וללמד ייסגר כאשר נגיע למצב בו כל תכניו מופיעים באתר  הקרוב התכנים יהיו זמינים בו בשלמותם. אתר

המרחב  ,החטיבה עליונ תנ״ך חמ״ד – המרחב הפדגוגיהחדש. מוזמנים לצפות במה שכבר הועלה בקישורים: 

 .ביניים תחטיב תנ״ך חמ״ד – הפדגוגי

תכנית הלימודים בחמ"ד מתפרסת על רצף שתים עשרה שנות לימוד. במסגרת תכנית זו נלמדים חמשת החומשים 

עמים(, וכן נלמדים ספרי נביאים ראשונים פעמיים )למעט ספר פעמיים )למעט ספר בראשית שנלמד שלוש פ

 מלכים שנלמד בתכנית הקיימת באופן חלקי הפרוש על שלוש שנים, פעם אחת(. 

ישעיה, ירמיה, יחזקאל, יונה, תהלים  –החל מכיתה י"א משלובים בהוראה גם ספרי נביאים אחרונים וכתובים 

ת הגמול במקרא )יחידת הגבר המוגדרת כחובה( וכן, ילספר איוב ולבעייח"ל נחשפים גם  5עזרא ונחמיה. תלמידי 

דרכם למגילת אסתר, לספרי הנבואה של הושע עמוס ומיכה,  ל -בהתאם ליחידות ההגבר הנוספות שבחרו 

 הפרשנית של רש"י ורמב"ן ועוד. 

מדים בתוכנית הלימודים את הפרקים הנלמדים בתכנית הלימודים של העולים לאלו הנל ובשנים האחרונות השווינ

של התלמידים הוותיקים. מגמה זו תשמר גם במסגרת שינויים אלו. התלמידים העולים ילמדו פרקים מקבילים 

 לפרקים שילמדו הוותיקים, באופן מצומצם יותר. פרטים על תכנית העולים ישלחו בנפרד.  

 ויים יופיע לאחר הטבלה פירוט השינלהלן תכנית הלימודים הכוללת את השינויים והעדכונים. 

 

 ישן מול חדש -תכנית הלימודים בתנ"ך חמ"ד  

כי

 תה

 תהליך הטמעת השינוי החל מתשפ"ב  השינוי  נביא כיום תורה כיום

    יז-בראשית א א'

    נ -בראשית יח  ב'

   יהושע שמות  ג'

   שופטים ויקרא ד'

   שמואל א במדבר ה'

   שמואל ב דברים 'ו

 הוראה יחידותתורה: לרשות המורים עומדות בית הספר יחליט אם יהושע/   בראשית ז'

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/bible-hemed/high-school/pedagogy/alternative-assessment/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/bible-hemed/junior-high/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/bible-hemed/junior-high/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/bible-hemed/junior-high/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/bible-hemed/junior-high/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/bible-hemed/junior-high/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/bible-hemed/junior-high/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/bible-hemed/junior-high/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/bible-hemed/junior-high/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/bible-hemed/junior-high/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/bible-hemed/junior-high/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/bible-hemed/junior-high/
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]מלכים 

ב –א

מסלול 

בחירה 

בבתי ספר 

 מסוימים[  

נ'   –פרקי יוסף, ל"ז 

ילמדו בכיתה ז' או 

בכיתה ח' בהתאם 

למספר שעות הלימוד  

 ורמת הכיתה. 

 שופטים –יהושע 

 פרקים נבחרים

המצויות במרחב הפדגוגי. היחידות  תורה

מותאמות לתכנית הלימודים ומציעות מבחר 

 עשיר של תכנים ודרכי הוראה. 

נביא וילמדו בנית החדשה תחל התכבתשפ"ב 

 יהושע ושופטים.ספרי 

ייעשה מאמץ להעלות יחידות הוראה בנביא 

 במהלך תשפ"ב בהתאם לקצב ההוראה.

שופטים/  שמות  ח'

]יהושע 

שופטים 

ללומדים 

מלכים 

 בכיתה ז[      

 נ[ –]בראשית לז 

 שמות 

 

 

 

 

 שמואל א   

יחידות הוראה  תורה: לרשות המורים עומדות

המצויות במרחב הפדגוגי. היחידות  תורה

מותאמות לתכנית הלימודים ומציעות מבחר 

 עשיר של תכנים ודרכי הוראה. 

בתשפ"ב תלמדנה סוגיות נבחרות בשופטים 

 ושמואל א .

 ספר שמואל א בלבד. החל מתשפ"ג ילמד

ייעשה מאמץ להעלות יחידות הוראה בנביא 

 במהלך תשפ"ב בהתאמה לקצב ההוראה. 

שמואל א  ויקרא  ט'

ופרקים 

נבחרים 

 משמואל ב

 ויקרא

 

 

 

 

 

 שמואל ב  

יחידות הוראה תורה: לרשות המורים עומדות 

המצויות במרחב הפדגוגי. היחידות  תורה

מותאמות לתכנית הלימודים ומציעות מבחר 

 עשיר של תכנים ודרכי הוראה. 

 ב –מואל א בתשפ"ב תלמדנה סוגיות נבחרות ש

 החל מתשפ"ג ילמד ספר שמואל ב.

ייעשה מאמץ להעלות יחידות הוראה בנביא 

 במהלך תשפ"ב בהתאם לקצב ההוראה.

 שמואל ב  במדבר  י'

 מלכים א

 

 

בתשפ"ב תמשיך תכנית הלימודים הרגילה לשנה  ב -א ספר מלכים 

 זו. שמואל ב ופרקי מלכים א. 

 ב.  -החל מתשפ"ג ילמד ספר מלכים א  

לרשות המורים עומדת יחידת הוראה מקוונת של 

. מורים מוזמנים להתנסות ב-ספרי מלכים א

מקום אחת מיחידות בבתשפ"ב ביחידה כבר 

החל מתשפ"ג תוכנס  היחידה לתכנית ההגבר. 

המעוניינים יפנו לאסתר גרוסברג  הלימודים.

 במייל

mail.comgrosbergaa@g 

 

בהשתלמות הקיץ נקיים סדנה שתדגים את 

 הלימוד ביחידה זו. 

שנתית בהשתלמות מבקשים ממורים לקחת חלק 

 להוראת ספר מלכים שתתקיים במהלך תשפ"ב

ולהיות שותפים בעיצוב תכני הלימוד ודרכי 

 ההוראה של הספר.   

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/bible-hemed/junior-high/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/bible-hemed/junior-high/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/bible-hemed/junior-high/?age-group=103885
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/bible-hemed/junior-high/?age-group=103885
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/bible-hemed/junior-high/?age-group=103885
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/bible-hemed/junior-high/?age-group=103887
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/bible-hemed/junior-high/?age-group=103887
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/bible-hemed/junior-high/?age-group=103887
mailto:grosbergaa@gmail.com
mailto:grosbergaa@gmail.com
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 בראשית  י"א 

 

 מלכים ב

 ישעיהו

 יונה

 תהלים

שינויים ברמת 

בבראשית  יםהפרק

 יפורטו בהמשך 

 מסלול  בראשית

 : לימוד רוחבבחירה

 

רות וקהלת ילמדו  

לסירוגין במקום ספרי 

 יונה ותהלים

 

פרקי מלכים הנדרשים 

כרקע לנבואת ישעיהו 

יובאו באופן מסכם 

כחזרה לנלמד בכיתה 

 י

 

הוראת דרכי המדרש 

 5והפרשנות לתלמידי 

 יח"ל

 

 

 

 החל מתשפ"בתכנית ניסויית 

וד רוחבי של פרקים רבים בספר בראשית. לימ

בהשתלמות הקיץ נקיים סדנה יפורט להלן. 

 שתדגים את הלימוד בדרך זו. 

 בהשתלמותאנו מבקשים ממורים לקחת חלק   

ולתרום מנסיונם  במהלך תשפ"בשנתית 

וידיעותיהם לעיצוב התכנים ודרכי ההוראה 

 במסלול זה. 

המעוניינם לקחת חלק בתכנית הניסויית 

 בתשפ"ב מוזמנים לפנות לנועה דוקוב במייל

dokov2@gmail.com 

 

 החל מתשפ"ג

בהשתלמות הקיץ נקיים סדנה שתדגים את 

 הלימוד בדרך זו. 

 היחידהקחת חלק בעיצוב מבקשים ממורים לאנו 

השתלמות שנתית במהלך  של מדרש ופרשנות

 בתשפ"ב. 

 יפנו לרבקה רביב במייל המעוניינים

rivkaraviv1@gmail.com 

בהשתלמות הקיץ נקיים סדנה שתדגים את 

 הלימוד ביחידה זו.

 דברים י"ב

 

 מלכים ב

ירמיהו 

 ויחזקאל

עזרא 

 ונחמיה

היחידות בספר דברים 

עודכנו. היחידות 

המעודכנות מצויות 

לעיון במרחב הפדגוגי 

  המורים. 

 החל מתשפ"ב

 

 

 

 

 

  

mailto:dokov2@gmail.com
mailto:dokov2@gmail.com
mailto:rivkaraviv1@gmail.com
mailto:rivkaraviv1@gmail.com
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 י -פירוט השינויים בתכנית הלימודים כיתות ז 

 

 י –ז כיתות הוראת נביאים ראשונים ב

 בכיתה ז ילמדו פרקי יהושע שופטים כמוצע להלן. בכיתה ח ילמד שמואל א ובכיתה ט שמואל ב.

ט'. היחידות יתחילו להתפרסם בתחילת  –בקיץ הקרוב נחל בכתיבת יחידות הוראה לספרי נביאים בכיתות ז' 

 השנה.

בכיתה י' ילמד ספר מלכים במהלך תשפ"ב נסיים את כתיבת תכנית ההוראה במלכים.  יוצע מתווה הוראה לשתי  

 רמות.

 –לקראת המעבר להוראת מלכים בכיתה י' נצמצם רק במהלך שנת תשפ"ב את הוראת ספרי הנביא בכיתות ח' 

 ט'. 

 נוספת עם הוראת ספר שמואל ב' ופרקי מלכים א'. בכיתה י נמשיך שנה 

 

 החל מתשפ"ב ואילך תכנית לכיתה ז –פרקי יהושע שופטים 

 י; כד  –יהושע פרקים א 

 שופטים

 /לא –טז, ד  ;יד –לה; ]שמשון[ יג  –ז; ח, כא  -ה; ]גדעון[  ו -כג; ]דבורה[ ד –טו; ב, יא -]הקדמה[ א, א

 כא[  –]יט  יח פלגש בגבעה. –]פסל מיכה[ יז 

 

 !לכיתה ח לשנה"ל תשפ"ב בלבד –פרקי שופטים שמואל א 

נובעת מן הצורך לצמצם את ההוראה כך בשנת הלימודים תשפ"ג תצא התכנית לכיתה ח בתשפ"ב תכנית ה

שמונה  שיעורים לספר שופטים ובהם לעיין בפרקי  -הקבועה על הפועל. הבנתנו היא כי יש להקדיש כחמישה 

של אחד השופטים. בכיתות טובות ניתן לבקש מן התלמידים ללמוד באופן עצמאי על אחד  המבוא ובדמותו

השופטים ולהציג בפני הכיתה את התוצר ועוד. הצעתנו היא שלימוד ספר שמואל א יחל לכל המאוחר אחרי 

 החגים. התכנית המוצעת כאן מקוצצת בשמונה שיעורים בהשוואה לתכנית הרגילה על מנת לאפשר למורים

ג ברמת בקיאות לא ללמד את פרקי סוף מלכות שאול -להקדיש זמן לספר שופטים )הצעתנו ללמד את שמואל א א

טבלה מפורטת של פרקי שמואל א' תוצג להלן בשמואל ב. כמו כן את סיפור דוד ואביגיל הותרנו כבחירה(.  

 בנספח.

 

 פרקי שמואל א ושמואל ב לכיתה ט לשנה"ל תשפ"ב בלבד! 

נובעת מן הצורך לצמצם את ההוראה כך בשנת הלימודים תשפ"ג תצא התכנית יתה ט בתשפ"ב לכתכנית ה

 טבלת הפרקים תוצג להלן בנספח.הקבועה על הפועל.

 

 בלבד! שמואל ב ומלכים א בכיתה י בתשפ"ב

 תכנית הלימודים בנביא לא תשתנה בכיתה י' בשנה הקרובה. התלמידים ילמדו על פי התכנית הקיימת.

 

 י"ב –כיתות י"א השינויים בתכנית הלימודים  פירוט

 י"ב -הגדלת מנעד הפרקים בתורה ונביא בכיתות י"א 

הבחירה בפרקים מתוך הספרים הנלמדים לבגרות נובעת מאילוצי זמן. כל בחירה בפרק אחד משמעותה ויתור על 

 פרק אחר וההחלטה אילו פרקים ללמד ואילו לא אינה פשוטה כלל.   

י"ב עם  –בתכנית הלימודים המעודכנת הגדרנו מנעד פרקים רחב בספרי התורה והנביאים הנלמדים בכיתות י"א 

סיום כל שנת לימודים נודיע מה יהיו הפרקים עליהם יבחנו התלמידים בשנה העוקבת. כמו כן נכריז על הספרים 

 החומר הנלמד.   שייבחרו )מבין הספרים: יונה, תהילים, רות וקהלת( על מנת לגוון את

 שתי מטרות לשינוי זה האחת קשורה במורים המלמדים והאחת בבחינת הבגרות. 

אנו מאמינים שמורה שיכיר היטב את הספרים בשלמותם יהיה מורה טוב יותר, מבטו על החומר הנלמד  -במורים 

ו היא שכל מורה חפץ יהיה רחב ושלם יותר, והוא ידע לשלב מן הידע הרחב שלו בשיעורים. מעבר לכך, הנחתנ

 להתרענן ולהתחדש בהוראת פרקים אותם טרם לימד.  

הגדלת מנעד הפרקים תאפשר גם התחדשות בשאלות הבגרות, וכך נקווה ששינון שאלות  -בבחינת הבגרות 

 ותשובות לא יהווה תחליף ללימוד פעיל ומאתגר של תורה בכיתה.
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 ד עשרה פרקים בסך הכל. מדי שנה יוחלפו מתוך כלל הפרקים )תורה ונביא( ע

 

 כיתה י"א תשפ"ב

 בראשית - תורה 

 פרקים שיוחלפו בספר בראשית בתשפ"ב

  לט ;לח ;כא ;לא ילמדו פרקים:  ד

   נ ;לג;לב ;כב(-במקומם ילמדו פרקים: כח )ה

 

 מסלול רוחב לבחירה החל מתשפ"ב -תורה 

חלקם ברמת  -שית ברמת עיון מצומצמת מסלול הרוחב הוא מסלול בחירה הכולל פרקים רבים יותר בספר ברא

עומק )כמו במסלול הרגיל( וחלקם ברמת רוחב. במסלול זה ירכשו התלמידים ידע רחב בספר בראשית וכן יקנו 

מיומנויות שיסייעו בידם להיות לומדי תורה עצמאיים. במהלך השנה נקיים השתלמות למורים שייבחרו במסלול זה 

 השתלמות  ויתרמו מתבונתם וניסיונם לשכלול ופיתוח מסלול זה. אנו מבקשים ממורים שייצטרפו ל

 מספר הפרקים במסלול זה הם:

 31רוחב( סה"כ פרקי  0שהוסר התווספו עומק פרק  0על כל פרקי רוחב ) 01פרקים בעומק +  01 -יח"ל  3רמת 

 .פרקים

 33רוחב( סה"כ פרקי  3ווספו שהוסר התעומק פרק  0על כל פרקי רוחב ) 02פרקים בעומק +  00 -יח"ל  5רמת 

  .פרקים
 [ח; ליזיח"ל גם פרקים:  5]לתלמידי  נ ;מה ;לז ;כז ;כה ;כב ;יח ;יב ;ב ;א  פרקי עומק שילמדו בתשפ"ב:

 ;מ ;לט ;לה ;לג ;לב ;כח  ;כו ;כד ;כג ;יט ;טז ;טו ;יג ;ד ;: גיח"ל 3לתלמידי  פרקי רוחב פרקי הרוחב שילמדו בתשפ"ב

 [מז ;ט ;ח ;ו יח"ל גם פרקים 5לתלמידי ] מד ;מג ;מב ;מא

 

 נביא 

 ישעיהו

מורה החפץ ללמד פרקים נוספים בספר ישעיהו מעבר לפרקי החובה ו. מספר פרקי החובה בישעיהו צומצמ

)ישעיהו מורחב( יכול לעשות זאת במקום או בנוסף לספרי הנביא והכתובים )תהילים/ יונה( מבחן הבגרות יכתב  

 ידה השונים.בהתאם למסלולי הלמ

 פרקי חובה ישעיהו לתשפ"ב

 יא -מ, א ;ז; יא; נח-ד; ה, א-יח"ל: א; ב, א 3

 מ  ;ז; יא; נח-יח"ל: א; ב; ה, א 5

 מורחב: ו; ז; י; נ"דישעיהו 

 

 ספרי כתובים ויונה

מדי שנה ילמדו פרקי תהילים אשר ייבחרו מתוך פרקי הספר. בנוסף לספר תהלים ילמד אחד מן הספרים הבאים: 

 פרקים מספר תהילים.  2ח; יא; יב(. בשנה שילמד קהלת ילמדו רק  -ונה, רות או קהלת )פרקים א; ב; ג, א י

 פרקי תהלים לתשפ"ב

 קמה  ;קכו ;קל ;קכא ;קז[ :יח"ל 5]  ;כג

 יונה  בתשפ"ב ילמד ספר 
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  1832 1832שאלונים  ינויים במבנה בחינת הבגרותש

 לקודמת( בהשוואה) להלן טבלת ההבחנות החדשה

בחינת 

 רותבג

מספר  מספר השאלות בפרק ספר פרק בבחינה

שאלות 

 להבחנו

 ניקוד

 

מסלול 

 קיים

 3X20=60 3 שאלות בבראשית  5 בראשית  פרק א

מלכים ב'  פרק ב

 וישעיהו

 שאלות מלכים וישעיהו 3

 שאלה בטחון והשתדלות 0

2 2X14=28 

 שאלה ביונה 0 יונה ותהלים פרק ג

 שאלה בתהלים 0

1 1X12=12 

מסלול 

 חדש

)ללא  –פרק א 

 שינוי(

 3X20=60 3 שאלות בבראשית  5 בראשית 

מסלול  –פרק א 

 רוחב חלופי

 לבחירה

 בראשית 

 

מסלול בחירה. מבנה 

 השאלות יפורסם בהמשך  

3 3X20=60 

ישעיהו  פרק ב

 מצומצם

 1X16=16 1   שאלות ישעיהו 2 

 /תהלים פרק ג

יונה/רות/קהל

 ת

 בכל שנה

ילמדו שניים 

 מבין הספרים

  שאלה בטחון והשתדלות 1

 שאלה ישעיהו מורחב  1

 שאלות 2 

 תהלים/יונה/רות/קהלת
מאחד הספרים/משולב בין 

בכל שאלה סעיף ידע הספרים. 

 וסעיף הבנה/מיומנות

2 2X12 = 24 

 

 

 י"ב כיתה 

 דברים - תורה

 ן לעיין ביחידות אלו במרחב הפדגוגי בכיתה י"ב עברו יחידות ההוראה בתורה עדכון משמעותי. נית

 מטרות העדכון: 

 למידה "על הסדר" במידת האפשר 

  הדגשת מקומו של חומש דברים כהכנה לחיי עם ישראל בארצו 

 יא(: -יחידת הפתיחה )פרקים ד 

 הקדמה 

 )חיזוק אמוני לקראת הכניסה לארץ )מעמד הר סיני ועשרת הדברות, שמע ישראל, והיה עם שמוע 

 המפגש עם ארץ ישראל כמתנה וכאתגר )פרק ח, פרק יא( -טובה""הארץ ה 

 נעשו שינויים בסדר הלמידה, הוספו והוסרו פרשנים במידה מועטה.  -יחידות המצוות

 לד(: -יחידת הסיכום )פרקים כו

 "נוספה מצוות "מקרא ביכורים" כמענה לאתגר המפגש עם "הארץ הטובה 

 רשות(, מותו של משה -ת בחיים )הקהלהברית בערבות מואב, פרשת התשובה, ובחר 
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 יחידת הלימודים המוגברת לחמש יח"ל על פי תכנית ההלימה

ביחידות הלימודים המוגברות לא יערכו שינויים בתשפ"ב. היחידות יתבססו על הוראת נושא חובה ושני נושאים 

 לבחירה.

 התמודדות אמונית )בכיתה י"ב( –חובה: הגמול  (0

 נושאי בחירה: 

יפנה לקבלת  –ופת )מורה שירצה ללמד את דמויותיהן של רחל ולאה במקום אחת מהדמויות דמויות מ (0

 (tafathal@gmail.comחומרי הוראה והנחיה לטפת הלפרין מאולפנת עפרה: 

 ארבעה נביאים  (3

 פרשנות רש"י רמב"ן )ניתן ללמד בדרך מקוונת בשילוב עם הוראה בכיתה( (2

 'קום והתהלך'  (5

 אארץ ישראל במחשבת המקר (3

 שימו לב: ניתן לבחור ללמד אחת מיחידות 'קום והתהלך' ו'ארץ ישראל במחשבת המקרא' ולא את שתיהן.

בית הספר צריך להגיש תכנית עבודה המפרטת את הנושאים שנבחרו ואת דרכי ההערכה למדריך תנ"ך מחוזי, 

 לצורך אישור מפמ"ר.

רי הבנוי מתוכן אחר, ולהעריך אותו בהערכה בית בית ספר רשאי לבנות נושא אחד מבין הנושאים כנושא בית ספ

 ספרית, באישור מפמ"ר.
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 סיכום בטבלה -תכנית הלימודים בתשפ"ב  נספח: 

 

 הערות  נביא תורה כיתה

 יהושע  בראשית  ז

 י; כד  –פרקים א 

 שופטים

 כג; –טו; ב, יא -]הקדמה[ א, א

 ה; -]דבורה[ ד

 לה;  –ז; ח, כא  -]גדעון[  ו 

 לא –טז, ד  ;יד –יג ]שמשון[ 

 יח  –]פסל מיכה[ יז 

 כא  –יט ]פלגש בגבעה[ 

 

תוכנית זו היא התכנית הקבועה 

 להוראה בכיתה ז החל מתשפ"ב

שמונה   -ספר שופטים: כחמישה  שמואל א –שופטים  שמות  ח

שיעורים ובהם עיון בפרקי 

המבוא ובדמותו של אחד 

 השופטים. 

שמואל א' ילמד על פי הטבלה 

 רפת להלן המצו

 על פי הטבלה המצורפת להלן  שמואל ב –שמואל א  ויקרא  ט

 בהתאם לתכנית הנוכחית.  שמואל ב מלכים א במדבר י

 

 פירוט פרקי שמואל א לכיתה ח תשפ"ב בלבד. 

מספר  סוג הלימוד הפרקים הנושא -שמואל א' 

 השיעורים

 2 בקיאות ג': –א' הולדת שמואל והפיכתו לנביא

 4 בקיאות ז'-ד' פלישתים  ונפילת ארון ה'המלחמה ב

 1 בקיאות ח' משפט המלך

 2 עיון ט' י -משיחת שאול 

 4 בקיאות י"ד –י' ראשית ממלכת שאול

 2 עיון ט"ו מלחמת עמלק

 2 עיון ט"ז משיחת דוד

 2 עיון י"ז המלחמה בגלית

 2 בקיאות כ' –י"ח שאול עוין לדוד

 3 עיון כ"ב -כ"א כוהני נב ושאול

 2 בקיאות כ"ד –כ"ג דוד בורח משאול

   בחירה כ"ה דוד ואביגיל

 2 בקיאות כ"ז –כ"ו דוד בורח משאול

 2 עיון כ"ח שאול ובעלת האוב
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 2 בקיאות ל"א –כ"ט מלחמת שאול בפלישתים ותוצאותיה

 2 עיון א' קינת דוד על שאול ויהונתן-שמואל ב' 

 

 בלבד  ' תשפ"בטב לכיתה  -פירוט פרקי שמואל א

מספר  סוג הלימוד הפרקים הנושא 

 השיעורים

 שמואל א'

 2 עיון ג': –א' הולדת שמואל והפיכתו לנביא

 4 בקיאות ז'-ד' המלחמה בפלישתים  ונפילת ארון ה'

 1 בקיאות ח' משפט המלך

 2 עיון ט' משיחת שאול

 4 בקיאות י"ד –י' ראשית ממלכת שאול

 2 עיון ט"ו מלחמת עמלק

 2 עיון ט"ז דודמשיחת 

 2 עיון י"ז המלחמה בגלית

 2 בקיאות כ' –י"ח שאול עוין לדוד

 3 עיון כ"ב -כ"א כוהני נב ושאול

 2 בקיאות כ"ד –כ"ג דוד בורח משאול

   בחירה כ"ה דוד ואביגיל

   בחירה כ"ז –כ"ו דוד בורח משאול

 2 עיון כ"ח שאול ובעלת האוב

 2 בקיאות ל"א –כ"ט מלחמת שאול בפלישתים ותוצאותיה

 שמואל ב'

 2 עיון א' קינת דוד על שאול ויהונתן

 4 עיון ו'-ה' דוד מולך בירושלים

 1 בקיאות ז'

 )מפה( בקיאות י'-ח' דוד כובש הארץ

 4 עיון י"ב-י"א מעשה דוד ובת שבע

 1 בקיאות י"ג תוצאות המעשה
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בהתאם בחירה  י"ט, ט -ט"ו 

  למספר השעות
 

  בחירה "דכ מפקד העם

 

 י"ב  -י"א כיתות

 נביא תורה כיתה

 בראשית  יא

ב' ג' י"א  –בריאה וראשית האנושות: א'

 ט'( –)פסוקים א'

 כ"ב ;י"ח ;י"ז ;ט"ו ;אברהם ושרה: י"ב

 ;כ"ז ;ל"ד(-יעקב ועשיו: כ"ה )פסוקים י"ט

  ;לג;לב ;כב(-כח )ה ;ד'(-כ"ח )פסוקים א'

 נ ;מ"ה ;מ"ד ;מ"ג –מ"ב ;יוסף ואחיו: ל"ז

 ישעיהו חובה

 יא -מ, א ;ז; יא; נח-א ,ד; ה-א ,יח"ל: א; ב 3

 מ  ;ז; יא; נח-יח"ל: א; ב; ה, א 5

 

 ישעיהו מורחב: ו; ז; י; נ"ד

 תהלים

 קמה  ;קכו ;קל ;קכא ;יח"ל: קז[ 5]  ;כג

 יונה

 דברים  יב

 יא(: -יחידת הפתיחה )פרקים ד

 הקדמה

חיזוק אמוני לקראת הכניסה לארץ 

ני ועשרת הדברות, שמע )מעמד הר סי

 ישראל, והיה אם שמוע(

המפגש עם ארץ ישראל  -"הארץ הטובה"

 כמתנה וכאתגר )פרק ח, פרק יא(

נעשו שינויים בסדר  -יחידות המצוות

הלמידה, הוספו והוסרו פרשנים במידה 

 מועטה. 

 לד(: -יחידת הסיכום )פרקים כו

נוספה מצוות "מקרא ביכורים" כמענה 

 "הארץ הטובה"לאתגר המפגש עם 

הברית בערבות מואב, פרשת התשובה, 

רשות(, מותו של  -ובחרת בחיים )הקהל

 משה

 

 ירמיהו 

 יחזקאל

 עזרה ונחמיה ]חגי[

 

 י"ב –כיתות י"א  בתשפ"ב תכנית הלימודיםוהפרקים שהוסרו מהפרקים שהתווספו סיכום 

פרקים שהוסרו מן   פרקים שנוספו לתכנית ספר כיתה

 התכנית

  לט ;לח ;כא ;ד   נ ;לג;לב ;כב(-כח )ה שית ברא י"א

ישעיהו  

 חובה

מ,  ;ז; יא; נח-ד; ה, א-א ;ב ,יח"ל: א 3

 יא -א

 מ  ;ז; יא; נח-יח"ל: א; ב; ה, א 5

 ל"ה ;י ;ז ;יח"ל: ו 5ו  3

ישעיהו  

 מורחב

  ו; ז; י; נ"ד

  קמ"ה תהלים  

 יחידת פתיחה ויחידת סיכוםפרקים ב דברים  ב"י

 תנ"ך חמ"ד -מרחב פדגוגי בקישור 

 יש לעיין ביחידות השונות.

 

 

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/bible-hemed/high-school/teaching-materials/dvarim/

