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יוםשניד'אלולתש"פ, 24/08/20

מורים ומורות יקרים,

הנדון:מיקודהוראהלמידהוהערכה-תנ"ךממ'2יח"ל 
את שנת הלימודים תש"פ סיימנו לא מזמן מתוך התגייסות ומאמץ לבנות ללא התראה מוקדמת מהלך של למידה מרחוק והתמודדות עם מציאות משתנה בצל
הקורונה .רצינו שוב להביע את הוקרתנו לכולכם על העבודה המאומצת ,ההתגייסות ,היצירתיות והנכונות הרבה שהפגנתם תוך כדי תנועה ,במאמץ לייצר
עבור התלמידים שגרת למידה אפשרית בנסיבות המורכבות.
כעת כשאנו בפתחה של שנת הלימודים תשפ"א ,אנו מודעים לכך שמה שהיה כרוך במאמץ של סיום שנה ,הופך להיות אתגר שיהיה פרוס על פני השנה כולה,
וכולנו מגיעים לשנת הלימודים בתחושה של אי וודאות ביחס לרצף השנה והאתגרים שילוו אותנו במהלכה.
שגרת הלמידה המסורתית שלנו תופר ללא ספק במהלך השנה ונידרש כולנו להגמיש את עבודתנו ולהמשיך להיות יצירתיים בתהליכי ההוראה והלמידה
שנקיים .המאמץ גדול עוד יותר לאור העובדה כי עלינו ללמד לאורך השנה כולה ולהיערך לתהליכי היבחנות שיהיו כולם מבוססים על עבודה עם התלמידים
מקרוב ומרחוק גם יחד .הלמידה וההיבחנות כרוכים שניהם בתכנון מחודש ומותאם המצב בו אנו פועלים.
על מנת לסייע לכם בהגמשת העבודה אנו מציגים במסמך זה את מיקוד הלמידה מתוך תכנית הלימודים .מיקוד הלמידה הוא גם מיקוד הבחינה והתוכן הנלמד
יהיה במקביל גם התוכן עליו יבחנו התלמידים בין אם בהערכה פנימית ובין אם בהערכה חיצונית.
על מנת להי ערך לעבודה היברידית של למידה פנים אל פנים ולמידה מרחוק ,מופיעות במסמך זה הצעות לתכנון ההוראה הלוקחות בחשבון צמצום של היקפי
הלמידה במהלך השנה ושינויים שידרשו בהתאם למציאות של מעבר מלמידה פנים אל פנים ללמידה מרחוק וחזרה.
לאורך השנה כולה נעמוד לרשותכ ם ,עם צוות ההדרכה וכן באמצעות קורסי פיתוח מקצועי ,על מנת לסייע לכם בהוראה מיטבית ,בביסוס למידה ובשימוש
בדרכי הערכה ראויות ומהימנות.
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לפניכם :
א .טבלת מיקוד ההוראה להיבחנות לבגרות בחטיבה העליונה ובה פירוט של הנושאים להיבחנות והנושאים שירדו מהחומר לבגרות.
ב .רשימתהמיומנויות(עמ'2829-)בהתאםלעקרונותוהוראתהתנ"ך.
ג .הצעה של מבחר חומרי הוראה המותאמים לפרטי התוכן ומתאימים גם להוראה מרחוק.
ד .מבחר השתלמויות וקורסי פיתוח מקצועי בהם מושם דגש על הוראה מרחוק בתחום הדעת
בהצלחה !

מנהלתתחוםדעתתנ"ךממ' 

כיתה

רשימת הנושאים ללימוד מיקוד תוכן רשימת הנושאים שלא המלצות חומרי עזר
למורים להוראה
ילמדו במסגרת המיקוד
היברידית

המלצות לדרכי
הערכה חלופיות

תהליכי פיתוח
מקצועי מלווים

הערכה – עקרונות
והצעות לדרכי
הערכה חלופיות

פתוח מקצועי
בהתאמה אישית
"ברוח נכון" -
תשפ"א



י'

סיפורי ראשית העולם והאנושות
בראשית א';ב';ג';ד';ט';י"א (א'-ט')
בראשית י"ב; ט"ו; ט"ז; י"ח; כ"א; כ"ב
(א'-י"ט);כ"ג
על אהבה וחסד
רות א'-ד'; שיר השירים ג'; משלי; אשת

סיפורי ראשית העולם
והאנושות
בראשית :ו'( ,ה'-כ"ב
בראשית :י"ג; י"ט;
על אהבה וחסד
שיר השירים א';ב'

אתר תנ"ך ממלכתי –כיתה
י'

שיעורים מוקלטים ת"ל
כיתה י'
תיק תכניות לימודים
חט"ע

פתוח מקצועי
במסגרת "איחוד
מול יחוד"-
תשפ"א
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כיתה
י"א

כיתה
י"ב

חיל ל"א (י'-ל"א)
או

או

בין שאול לדוד
שמואל א':
י"א;ט"ו;ט"ז;י"ז;י"ח;כ"ד;ל"א;

בין שאול לדוד
שמואל א' :ח';ט';כ"ח;
שמואל ב' :א' (י"ז-כ"ז)

סיפורי האבות :יצחק ויעקב
בראשית :כ"ד; כ"ז; כ"ח; כ"ט;

סיפורי האבות – יצחק יעקב
בראשית :כ"ה( ,י"ט –ל"ד);
ל"ב( ,כ"ד-ל"ב)

אתר תנ"ך ממלכתי –
כיתה י"א

סיפורי יוסף
בראשית :ל"ז; ל"ח; ל"ט; מ'; מ"א ;מ"ב
;מ"ד ;מ"ה ;

סיפורי יוסף
בראשית :מ"ג ;מ"ח ;נ'

שיעורים מוקלטים כיתה
י"א

סיפור התהוות האומה
שמות :ב'; ג' ;י"ד;י"ט;כ' (א'-י"ח)
;ל"ב; ל"ג;ל"ד (א'-ט"ז; כ"ז-ל"ה);

סיפור התהוות האומה
שמות :א' י"ב( ,כ"ט –מ"ב);
י"ג( ,י"ז-כ"ב) ;

בחירה של שני נושאים מתוך חמישה:

בחירה של שני נושאים מתוך
חמישה:

אתר תנ"ך ממלכתי –כיתה
י"ב

א.שיבת ציון
התקומה העתידית בארץ ישראל :יחזקאל
ל"ז
הצהרת כורש והעליות הראשונות :עזרא א'
;ג'
בשוב ה' את שיבת ציון :תהלים קכ"ו
קשיי שבי ציון בבניית המקדש :חגי א'
עליית נחמיה וקשיי התקופה :נחמיה א';ה'
ב .נביא ונבואה

א .שיבת ציון
הגעגועים לציון :תהילים
קל"ז;
תשרי :נחמיה ח';

שיעורים מוקלטים כיתה
י"ב

הדרייב הגדול של תנ"ך
ממלכתי
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פתוח מקצועי
בהתאמה אישית
"ברוח נכון" -
תשפ"א
פתוח מקצועי
במסגרת "איחוד
מול יחוד"-
תשפ"א

הדרייב הגדול של תנ"ך
ממלכתי
תיק תכניות לימודים-
חט"ע

הדרייב הגדול של תנ"ך
ממלכתי
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חט"ע
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פתוח מקצועי
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"ברוח נכון" -
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פתוח מקצועי
במסגרת "איחוד
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הקדשת הנביא :ירמיהו א';
נביא אל מול העם :ירמיהו ב' (א'-כ"ח);
מוסר מול פולחן :ירמיהו ז' (א'-כ');
המאבק בנביאי שקר :ירמיהו כ"ח;
נביא מול קונצנזוס :ירמיהו כ"ו;
נביא כמבשר גאולה :ירמיהו ל"א;
ג.חוק וחברה
חוקים חברתיים:
ויקרא י"ט (א'-ד'; ט'-י"ח);
דברים כ"ד (י'-כ"ב);
חגים:
דברים ט"ז;
סדרי שלטון:
דברים י"ז (ח'-כ');
חוקי מלחמה:
דברים כ';
קדושת החיים:
במדבר ל"ה (ט' -ל"ד)

ב .נביא ונבואה
נביא ומלך :ירמיהו ל"ח
נביא במשבר :ירמיהו כ'
ג.חוק וחברה
קריאת שמע:
דברים ו'(,ד'-ט')
חוקים חברתיים:
דברים ט"ו(,א'-י"א)
חוקי מלחמה:
דברים כ"א( ,י'-י"ד)
דברים כ"ג( ,י'-ט"ו)
קדושת החיים:
בראשית ט'(,ו' ); שמות כ',
(י"ג); דברים כ"א( ,א'-
ט',כ"ב –כ"ג)

ד.מזמורי תהלים:

ד.מזמורי תהילים:

דמות הצדיק האידיאלית :א';
תפילת האדם;ק"ל;
התייחסות לבריאה ולטבע :ח'; ק"ד;
מזמורי חרטה :נ"א;
שירי המעלות :קכ"ב;קכ"ח;

תפילת האדם :כ"ג
שירי המעלות :קכ"א
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ה.ספרות החכמה  -הרהורים על החיים
איוב א';ב';ג';ד' (א'-ט'); ל"ח(א'-כ"ו);
קהלת :א';ב

ספרות החכמה  -הרהורים על
החיים
איוב י"ג; מ'( ,א'-ה');מ"
קהלת ג'( ,א'-י"ב)





