בס"ד מנחם – אב תש"פ 8/20
מיקוד החומרים בתנ"ך  -חטיבה עליונה

מורים ומורות יקרים,
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 ל ייצר 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 להיערך 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 לרשותם ,עם צוות ההדרכה וכן באמצעות קורסי פיתוח מקצועי ,על מנת לסייע לכם בהוראה מיטבית ,בביסוס למידה
ובשימוש בדרכי הערכה ראויות ומהימנות.
לפניכם בטבלה המצורפת:
א .טבלת מיקוד ההוראה להיבחנות לבגרות בחטיבה העליונה ובה פירוט של הנושאים להיבחנות והנושאים שירדו מהחומר לבגרות.
ב .הצעה של מבחר חומרי הוראה המותאמים לפרטי התוכן ומתאימים גם להוראה מרחוק.
ג .מבחר השתלמויות וקורסי פיתוח מקצועי בהם מושם דגש על הוראה מרחוק בתחום הדעת
בתפילה שנ זכה ללמוד וללמד תורה באופן מיטבי גם במצבים מורכבים
איילת סיידלר
מפמ"ר תנ"ך בחמ"ד
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תנ"ך כיתה י
כיתה

י תורה

רשימת הנושאים הנלמדים
בשכבת הגיל

הפרקים

המלצות מיקוד תוכן

מסע בני ישראל לכיוון ארץ ישראל

ט'
י'
י"א
י"ב
י"ג -י"ד
ט"ו (פסוקים נבחרים)
ט"ז  -י"ז
י"ט
כ'
כ"א
כ"ה
כ"ו
כ"ז
ל"ו
כ"ח
כ"ט
ל"ב
מיקוד
חומר
לכיתות הלומדות
הלימודים -
 1ש"ש
כיתות
הלומדות 1
ש"ש
ה'-ו' עיון
ה'-ו' עיון
ז' בקיאות
ז' בקיאות
המלצה :ללמד
ה'-ז' ללא פרשנים
יחידת הוראה יחידת הוראה
(פרק ח') –
(פרק ח') -
בקיאות
בקיאות
י"א -י"ב עיון
י"א -י"ב
עיון
י"ג בקיאות
י"ג בקיאות

ט'
י'

תלונות בני ישראל ומינוי הזקנים
דברי מרים ואהרון וגדולת משה
חטא המרגלים
מצוות הפרשת חלה וציצית
קרח ועדתו
פרה אדומה
מי מריבה ומות אהרון
נחש הנחושת ומלחמת סיחון
פנחס
המפקד השני
בנות צלפחד ומינוי יהושע
קרבנות מוסף והמועדים
שנים וחצי השבטים

י נביא

שמואל ב
דוד מולך בירושלים
דוד כובש הארץ
מעשה דוד ובת שבע
תוצאות המעשה – אמנון ותמר
[מרד אבשלום]
[המפקד]

------------י"ג -י"ד
ט"ו (פסוקים נבחרים)
------י"ט
כ'
------כ"ה
כ"ו
כ"ז
ל"ו
כ"ח
כ"ט
ל"ב
חומר הלימודים מיקוד
לכיתות
 כיתותהלומדות  2ש"ש הלומדות 2
ש"ש
שתי הצעות
( )1ללמד
ה'-ו' עיון
ז' בקיאות
שמואל ב עד
פרק י"ג (כולל)
ללא מרד
יחידת הוראה
אבשלום
(פרק ח') –
והמפקד.
בקיאות
וללמד את
עיון
י"ב
י"א -
פרקי אליהו
[אפשר בלימוד
י"ג בקיאות
עצמי בסיוע
ט"ו-י"ט ,ט
MOOC
כ"ד
אליהו)

המלצות חומרי עזר
למורים להוראה
היברידית

תהליכי פיתוח
מקצועי מלווים

חומרי עזר  -כיתה י
ללמוד וללמד פרשנות
מקרא
הוראת תנך בישיבות
תיכוניות (מיועד
לרמי"ם)
הערכה חלופית ככלי
ללמידה משמעותית
הוראת תנך בכיתות
מתקשות ובחינוך
מיוחד
קיוונים  -הוראת תנך
מרחוק
חשיבה מסדר גבוה
בהוראת תנך בתיכון
מתרכזים  -קהילת
רכזי תנך
קהילת מורי תנך -
מחוז מנחי וירושלים
קהילת מורי תנך -
מחוז מרכז ותל אביב
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פילוג הממלכה
סקירה על שתי הממלכות – ישראל
ויהודה
פרקי אליהו

יחידת הוראה
(פרקים א'-ב')
–בקיאות
ג' עיון
יחידת הוראה
(פרקים ד'-י')
 בקיאותי"א עיון
י"ב עיון
בקיאות
י"ז י"ח
כ"א עיון

מלכים א
העברת המלוכה לשלמה

מלכים ב
עליית אליהו

ב' ,יא –טו
עיון

מלכות שלמה

------ג' עיון
יחידת הוראה
(פרקים ד'-י') -
בקיאות
י"א עיון
י"ב עיון
בקיאות
-------------------

יחידת הוראה
(פרקים א'-ב') –
בקיאות
עיון
ג'
יחידת הוראה
(פרקים ד'-י') -
בקיאות
י"א עיון
י"ב עיון
בקיאות
י"ז י"ח י"ט
כ"א כ"ב עיון

( )2ללמד את
התכנית
הרגילה עד
מלכים א פרק
י"ב (כולל).
(ללא פרקי
אליהו)

ב' עיון

3

תנ"ך כיתה י"א
יא

רשימת הנושאים הנלמדים
בשכבת הגיל
[בסוגריים מרובעות  5 -יח"ל]

המלצות מיקוד תוכן  5יח"ל

יא תורה

מאדם ועד אברהם
פרקי בריאה  -פרק א
פרק ב
חטא אדם הראשון – פרק ג
קין והבל – פרק ד
מגדל בבל  -פרק יא
פרקי אברהם ושרה:
לך לך  -פרק יב
ברית בין הבתרים  -פרק טו
ברית המילה  -פרק יז
אברהם והמלאכים  -פרק יח
הולדת יצחק וגירוש ישמעאל  -פרק
כא
עקידת יצחק  -פרק כב
משפחת יצחק ורבקה
הולדת הבנים והבכורה  -פרק כה
ברכות יצחק לבניו  -פרק כז ,א -
כח ,ה
יוסף ואחיו:
חלומות יוסף ומכירתו  -פרק לז
יהודה ותמר  -פרק לח
יוסף במצרים  -פרק לט
פגישת האחים במצרים  -פרק מב
פרק מג
עלילת הגביע  -פרק מד
נאום יהודה  -פרק מה

עקידת יצחק  -פרק כב
משפחת יצחק רבקה:
הולדת הבנים והבכורה  -פרק כה
ברכות יצחק לבניו  -פרק כז ,א -
כח ,ה
יוסף ואחיו:
חלומות יוסף ומכירתו  -פרק לז
יהודה ותמר  -פרק לח
-------פגישת האחים במצרים  -פרק מב
פרק מג
עלילת הגביע  -פרק מד
נאום יהודה  -פרק מה

יא
נביאים
ראשונים

הקדמה לספר מלכים ב לכיתה י"א
אל מול אשור:
מעוזיהו ועד אחז -
מלכים ב פרק טו
מלכים ב פרק טז
חורבן שומרון -
מלכים ב פרק יז
פרקי חזקיהו -
מלכים ב פרק יח

הקדמה לספר מלכים ב לכיתה י"א
אל מול אשור:
מעוזיהו ועד אחז -
מלכים ב פרק טו
מלכים ב פרק טז
חורבן שומרון -
מלכים ב פרק יז
פרקי חזקיהו -
מלכים ב פרק יח

המלצות מיקוד תוכן  3יח"ל

המלצות חומרי עזר
למורים להוראה
היברידית

תהליכי פיתוח
מקצועי מלווים
כיתות יא – יב

מאדם ועד אברהם
פרקי בריאה  -פרק א
פרק ב
חטא אדם הראשון  -פרק ג
קין והבל  -פרק ד
------פרקי אברהם ושרה:
לך לך  -פרק יב
------ברית המילה  -פרק יז
-------------

מאדם ועד אברהם:
פרקי בריאה  -פרק א
פרק ב
חטא אדם הראשון –פרק ג
קין והבל  -פרק ד
------פרקי אברהם ושרה:
לך לך  -פרק יב
------ברית מילה  -פרק יז
-------------עקידת יצחק  -פרק כב
משפחת יצחק ורבקה:
הולדת הבנים ,הבכורה  -פרק כה
ברכות יצחק לבנים  -פרק כז ,א -
פרק כח ,ה
יוסף ואחיו:
חלומות יוסף ומכירתו  -פרק לז
יהודה ותמר  -פרק לח
------פגישת האחים במצרים – פרק מב
פרק מג
עלילת הגביע  -פרק מד
נאום יהודה  -פרק מה

מתרכזים  -קהילת
רכזי תנך

הקדמה לספר מלכים ב לכיתה י"א
אל מול אשור:

קהילת מורי תנך -
מחוז מנחי וירושלים

---------מלכים ב פרק טז
חורבן שומרון –
מלכים ב פרק יז
פרקי חזקיהו -
מלכים ב פרק יח

קהילת מורי תנך -
מחוז מרכז ותל אביב

ללמוד וללמד פרשנות
מקרא
חומרי עזר  -כיתה יא

הוראת תנך בישיבות
תיכוניות (מיועד
לרמי"ם)
הערכה חלופית ככלי
ללמידה משמעותית
הוראת תנך בכיתות
מתקשות ובחינוך
מיוחד
קיוונים  -הוראת תנך
מרחוק
חשיבה מסדר גבוה
בהוראת תנך בתיכון

4

יא
נביאים
אחרונים

כתובים

מלכים ב פרק יט
פרקי תוכחה ונחמה בישעיהו:
חזון ישעיהו  -ישעיהו פרק א
חזון הר בית ה'  -ישעיהו פרק ב
משל הכרם  -ישעיהו פרק ה
הקדשת ישעיהו  -ישעיהו פרק ו
[ישעיהו ואחז  -ישעיהו פרק ז]
גאוות סנחריב  -ישעיהו פרק י
המשיח  -ישעיהו פרק יא
מסע השבים  -ישעיהו פרק לה
השגת קרבת ה'  -ישעיהו פרק נח
ימי חזקיהו לאור הארכיאולוגיה
בטחון והשתדלות (בחירה)
שליחות יונה בנינוה:
יונה פרק א
יונה פרק ב
יונה פרק ג
יונה פרק ד

מזמור בטחון:

תהילים פרק כג

מזמורי תודה:
תהילים פרק ל
[תהילים פרק קז]

תחינות לעזרה:

תהילים פרק קכא
תהילים פרק קל

בקשה על הגאולה:

תהלים קכו

מלכים ב פרק יט
פרקי תוכחה ונחמה בישעיהו:
חזון ישעיהו  -ישעיהו פרק א
------------הקדשת ישעיהו  -ישעיהו פרק ו
-------גאוות סנחריב  -ישעיהו פרק י
המשיח  -ישעיהו פרק יא
מסע השבים  -ישעיהו פרק לה
השגת קרבת ה'  -ישעיהו פרק נח
ימי חזקיהו לאור הארכיאולוגיה
בטחון והשתדלות (בחירה)
שליחות יונה בנינוה:
יונה פרק א
יונה פרק ב
יונה פרק ג
יונה פרק ד

מזמור בטחון:

תהילים פרק כג

מזמורי תודה:
-------------

תחינות לעזרה:

תהילים פרק קכא
תהילים פרק קל

בקשה על הגאולה:
-------

מלכים ב פרק יט
פרקי תוכחה ונחמה בישעיהו:
חזון ישעיהו  -ישעיהו פרק א
חזון הר בית ה'  -ישעיהו פרק ב
------הקדשת ישעיהו  -ישעיהו פרק ו
-------המשיח  -ישעיהו פרק יא
--------השגת קרבת ה'  -ישעיהו פרק נח
ימי חזקיהו לאור הארכיאולוגיה
בטחון והשתדלות (בחירה)
שליחות יונה בנינוה:
יונה פרק א
פסוקים א' ו  -י"א בלבד
יונה פרק ג
יונה פרק ד
-------------

תחינות לעזרה:
תהילים פרק קכא
תהילים פרק קל
בקשה על הגאולה:
תהלים פרק קכו

5

תנ"ך כיתה יב
יב

יב -
תורה

רשימת הנושאים הנלמדים
בשכבת הגיל
[בסוגריים מרובעות  5 -יח"ל]
דברים  -יחידות חובה
הקדמה לחומש דברים
דברים יחידת הברית:
פרק ו  -שמע ישראל
פרק יא  -והיה אם שמוע
פרק כט  -ברית עולם
פרק ל  -פרשת התשובה 1

המלצות מיקוד תוכן  5יח"ל

דברים  -יחידות חובה
הקדמה לחומש דברים

המלצות מיקוד תוכן  3יח"ל

דברים  -יחידות חובה
הקדמה לחומש דברים

שתי היחידות (הברית והארץ
הטובה) אוחדו ליחידה אחת:
ילמד כל החומר בשתי היחידות
הנוגע לפרקים
ו  ,ח ,יא ,ל
לא ילמדו החומרים מפרקים
ג ו כט שבשתי יחידות אלו.
לא ילמד פרק לד  -מות משה

שתי היחידות (הברית והארץ
הטובה) אוחדו ליחידה אחת:
ילמד כל החומר בשתי היחידות
הנוגע לפרקים
ו  ,ח ,יא ,ל
לא ילמדו החומרים מפרקים
ג ו כט שבשתי יחידות אלו.
לא ילמד פרק לד  -מות משה

דברים  -יחידת פתח תפתח:
פרק טו – שמיטת כספים והלוואה
פרק טו – הענקה לעבד עברי
פרק כג  -איסור נשך
פרק כד  -דיני משכון
פרק כד  -הלנת שכר
פרק כד  -מתנות עניים

דברים  -יחידת פתח תפתח:
---------פרק טו – הענקה לעבד עברי
פרק כג  -איסור נשך
פרק כד  -דיני משכון
פרק כד  -הלנת שכר
פרק כד  -מתנות עניים

דברים  -יחידת פתח תפתח:
---------פרק טו – הענקה לעבד עברי
פרק כג  -איסור נשך
פרק כד  -דיני משכון
פרק כד  -הלנת שכר
פרק כד  -מתנות עניים

דברים  -יחידת דיני המלחמה
פרקים כ ,כה  -מלחמת מצוה
ורשות ,ומלחמת עמלק
פרק כ – החוזרים מעורכי
המלחמה
פרק כ – לא תירא
פרק כג – הנחיה במלחמה -
ונשמרת מכל דבר רע
פרק כ – הקריאה לשלום במלחמה

דברים  -יחידת דיני המלחמה
פרקים כ ,כה  -מלחמת מצוה
ורשות ,ומלחמת עמלק
פרק כ – החוזרים מעורכי
המלחמה
פרק כ – לא תירא
---------

דברים  -יחידת דיני המלחמה
פרקים כ ,כה  -מלחמת מצוה
ורשות ,ומלחמת עמלק
פרק כ – החוזרים מעורכי
המלחמה
פרק כ – לא תירא
---------

דברים  -יחידת הארץ הטובה:
פרק ח
[פרק ו]
פרק יא
פרק ג
דברים פרק לד  -מות משה

המלצות חומרי עזר
למורים להוראה
היברידית
חומרי עזר  -כיתה יב

תהליכי פיתוח
מקצועי מלווים
כיתות יא – יב

ללמוד וללמד פרשנות
מקרא
הוראת תנך בישיבות
תיכוניות (מיועד
לרמי"ם)
הערכה חלופית ככלי
ללמידה משמעותית
הוראת תנך בכיתות
מתקשות ובחינוך
מיוחד
קיוונים  -הוראת תנך
מרחוק
חשיבה מסדר גבוה
בהוראת תנך בתיכון
מתרכזים  -קהילת
רכזי תנך
קהילת מורי תנך -
מחוז מנחי וירושלים
קהילת מורי תנך -
מחוז מרכז ותל אביב
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פרק כ – השחתת עצים בעת מצור
פרק כא – פרשת יפת תואר
פרקים כג-כד – שמירת המחנה,
נקי לביתו
דברים – מצוות ההנהגה:
משה איש הא-לקים
פרק יז – בי"ד גדול וזקן ממרא
פרק יז – המלך
פרק יח  -נביא
פרק יח – כהן
דברים – לא תוכל להתעלם
פרק טז – מינוי שופטים
פרק יט – ערי מקלט
פרק כא – עגלה ערופה
פרק כא – בן סורר ומורה
פרק כב – השבת אבידה וטעינה
יב –
אל מול בבל:
נביאים מנשה  -מלכים ב פרק כא
ראשונים פרקי יאשיהו  -מלכים ב פרק כב
מלכים ב פרק כג
מיהויקים ועד צדקיהו  -מלכים ב
פרק כד
מלכים ב פרק כה
יב
נביאים
אחרונים

פרקי תוכחה וגאולה בירמיהו:
הקדשת ירמיהו  -ירמיהו פרק א
הנבואה על חורבן מקדש  -ירמיהו
פרק ז ,א-טו
משפט ירמיהו  -ירמיהו פרק כו
[השעבוד לבבל  -ירמיהו פרק כז]
העימות עם נביא שקר  -ירמיהו
פרק כח

פרק כ – הקריאה לשלום
במלחמה
פרק כ – השחתת עצים בעת
מצור
------------------

פרק כ – הקריאה לשלום
במלחמה
פרק כ – השחתת עצים בעת
מצור
------------------

דברים – מצוות ההנהגה:
-------פרק יז – בי"ד גדול וזקן מרא
פרק יז – המלך
פרק יח  -נביא
-----------

דברים – מצוות ההנהגה:
-------פרק יז – בי"ד גדול וזקן מרא
פרק יז – המלך
פרק יח – נביא
----------

דברים – לא תוכל להתעלם
פרק טז – מינוי שופטים
----------פרק כא – עגלה ערופה
----------פרק כב – השבת אבידה וטעינה

דברים – לא תוכל להתעלם
פרק טז – מינוי שופטים
----------פרק כא – עגלה ערופה
----------פרק כב – השבת אבידה וטעינה

אל מול בבל:
מנשה  -מלכים ב פרק כא
------------------מיהויקים ועד צדקיהו  -מלכים
ב פרק כד
מלכים ב פרק כה

אל מול בבל:
מנשה  -מלכים ב פרק כא
------------------מיהויקים ועד צדקיהו  -מלכים
ב פרק כד
מלכים ב פרק כה

פרקי תוכחה וגאולה ברמיהו:
הקדשת ירמיהו  -ירמיהו פרק א
הנבואה על חורבן מקדש -
ירמיהו פרק ז,א-טו
------------------העימות עם נביא שקר  -ירמיהו
פרק כח

פרקי תוכחה וגאולה בירמיהו:
הקדשת ירמיהו  -ירמיהו פרק א
הנבואה חורבן המקדש  -ירמיהו
פרק ז ,א-טו
-----------העימות עם נביא שקר  -ירמיהו
פרק כח
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נבואת נחמה  -ירמיהו פרק לא ,א -נבואת נחמה  -ירמיהו פרק לא,
א-יט
יט
קניית השדה מחנמאל  -ירמיהו
[קניית השדה מחנמאל  -ירמיהו
פרק לב
פרק לב]
המגילה וקריעתה  -ירמיהו פרק לו ----------
(פסוקים א-כח)

יב –
כתובים

נבואת נחמה  -ירמיהו פרק לא,
א-יט
------------

נבואות על הגאולה ביחזקאל:
הנבואה על הרי ישראל  -יחזקאל
פרק לו (פסוקים א-טו)
חזון תחיית המתים וחזון העצים -
יחזקאל פרק לז

נבואות על הגאולה ביחזקאל:
---------

פרקי גאולה של יחזקאל:
----------

חזון תחיית המתים וחזון
העצים  -יחזקאל פרק לז

חזון תחיית המתים וחזון
העצים  -יחזקאל פרק לז

[פרקי תוכחה ונחמה בחגי:
חגי פרק א – במקביל לעזרא
חגי פרק ב – המקביל לעזרא]

פרקי תוכחה ונחמה בחגי:
חגי פרק א – במקביל לעזרא
חגי פרק ב – המקביל לעזרא

עזרא
ימי כורש:
הצהרת כורש  -עזרא פרק א
עליית זרובבל וייסוד ההיכל -
עזרא פרקים ב-ג
בנין המקדש:
הפסקת הבניה  -עזרא פרק ד
(פסוקים א-ה ,כד)
חידוש בניית המקדש וחנוכתו -
עזרא פרקים ה-ו
ימי עזרא:
עליית עזרא  -עזרא פרק ז

עזרא
ימי כורש:
הצהרת כורש  -עזרא פרק א
עליית זרובבל וייסוד ההיכל -
עזרא פרקים ב-ג
בנין המקדש:
--------

עזרא
ימי כורש:
הצהרת כורש  -עזרא פרק א
עליית זרובבל וייסוד ההיכל -
עזרא פרקים ב-ג
בנין המקדש:
--------

חידוש בניית המקדש וחנוכתו -
עזרא פרקים ה-ו
ימי עזרא:
עליית עזרא  -עזרא פרק ז

חידוש בניית המקדש וחנוכתו -
עזרא פרקים ה-ו
ימי עזרא:
עליית עזרא  -עזרא פרק ז

עליית נחמיה ליהודה:
נחמיה שומע על אחיו  -נחמיה
פרק א
נחמיה בירושלים  -נחמיה פרק ב
בניית החומה וחנוכתה:
הבונים  -נחמיה פרק ג
מול הצרים  -נחמיה פרק ד

עליית נחמיה ליהודה:
עליית נחמיה ליהודה:
נחמיה שומע על אחיו  -נחמיה
נחמיה שומע על אחיו  -נחמיה
פרק א
פרק א
נחמיה בירושלים  -נחמיה פרק ב נחמיה בירושלים  -נחמיה פרק
ב
בניית החומה וחנוכתה:
בניית החומה וחנוכתה:
הבונים  -נחמיה פרק ג
הבונים  -נחמיה פרק ג
מול הצרים  -נחמיה פרק ד
מול הצרים  -נחמיה פרק ד
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סיום הבנייה  -נחמיה פרק ו (פסוק סיום הבנייה  -נחמיה פרק ו
(פסוק טו)
טו)
חנוכת החומה  -נחמיה פרק יב
חנוכת החומה  -נחמיה פרק יב,
(פסוקים כז-מג)
(פסוקים כז-מג)
המצב החברתי ביהודה:
המצב החברתי ביהודה:
--------נחמיה פרק ה
המצב הרוחני ביהודה:
המצב הרוחני ביהודה:
האמנה  -נחמיה פרק י
האמנה  -נחמיה פרק י
תיקוני נחמיה  -נחמיה פרק יג
תיקוני נחמיה  -נחמיה פרק יג
(פסוקים ו ,טו-לא)
(פסוקים ו ,טו-לא)

סיום הבנייה  -נחמיה פרק ו
(פסוק טו)
חנוכת החומה  -נחמיה פרק יב
(פסוקים כז-מג)
המצב החברתי ביהודה:
--------המצב הרוחני ביהודה:
האמנה  -נחמיה פרק י
תיקוני נחמיה  -נחמיה פרק יג
(פסוקים ו ,טו-לא)
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 5יחידות לימוד – מיקוד יחידות ההגבר
יחידה
הגמול –
איוב

דמויות
מופת
ארבעה
נביאים

פרשנות
רש"י
ורמב"ן

קום
והתהלך

רשימת הנושאים הנלמדים ביחידות

המלצות מיקוד תוכן

איוב :א-ב ,ד-ה ,ח ,לח ,מ ,מב
איוב :ג ,ו ,ז ,ט
מזמור ע"ג
עולם הבא
גמול לאומי
י"ג מידות
גדעון
אסתר ואלישע
הושע פרק א
הושע פרק ב ,א -ג ,טו-סוף
הושע פרק יד
עמוס פרקים א-ב
עמוס פרק ה ,יח-כז
עמוס פרק ו
עמוס פרק ז-ח ,ג
מיכה פרק ג
מיכה פרק ד ,א-ה
מיכה פרק ו ,א-ח
סיכום היחידה
פרשנות רש"י -הקדמה
אמונות ודעות בפירוש רש"י
ארון הספרים של רש"י
בין פשט למדרש
מידות ומוסר בפירוש רמב"ן
טעמי המצוות בפירוש הרמב"ן )יחידה זו היא רשות)
מעשי אבות
ארץ ישראל בפירוש הרמב"ן סדר ומבנה בתורה לפי פירושיו
בדרכי אבותינו
שכם
בני דן
ירושלים
הכנה לימודית לסיור
סיור
סיור

איוב :א-ב ,ד-ה ,ח ,לח ,מ ,מב
----------מזמור ע"ג
עולם הבא
------------------------------אסתר ואלישע
הושע פרק א
-----------הושע פרק יד
-------------עמוס פרק ה ,יח-כז
עמוס פרק ו
-------------מיכה פרק ג
מיכה פרק ד ,א-ה
מיכה פרק ו ,א-ח
---------------------------------ארון הספרים של רש"י
בין פשט למדרש
--------------------מעשי אבות
ארץ ישראל בפירוש הרמב"ן סדר ומבנה בתורה לפי פירושיו
בדרכי אבותינו
שכם
בני דן
------------הכנה לימודית לסיור
סיור וירטואלי
סיור בשטח (אם יתאפשר או וירטואלי אם לא יתאפשר)
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משימה יצירתית
חלק ראשון :הבטחות לאבות
ארץ
חלק שני :הקשר לארץ
ישראל
במחשבת חלק שלישי :חטא המרגלים
המקרא חלק רביעי :תיקון היחס

משימה יצירתית
חלק ראשון :הבטחות לאבות
חלק שני :הקשר לארץ
----------------------חלק רביעי :תיקון היחס
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תנ"ך כיתות י – יב עולים
כיתה י

רשימת הנושאים הנלמדים
בשכבת הגיל

י  -במדבר

ט'  -י'
מסע בני ישראל לכיוון ארץ ישראל
תלונות בני ישראל ומינוי הזקניםי"א
דברי מרים ואהרון וגדולת משה י"ב
י"ג -י"ד
חטא המרגלים
ט"ו (פסוקים נבחרים)
מצוות הפרשת חלה וציצית
כ'
כ"א
מי מריבה ומות אהרון
נחש הנחושת ומלחמת סיחון כ"ז ,ל"ו
כ"ח
בנות צלפחד ומינוי יהושע
כ"ט
קרבנות מוסף והמועדים
ל"ב
שנים וחצי השבטים

שמואל ב

מלכים א

דוד מולך בירושלים
דוד כובש הארץ
מעשה דוד ובת שבע
תוצאות המעשה
העברת המלוכה לשלמה
מלכות שלמה
פילוג הממלכה
אליהו הנביא
עליית אליהו

הפרקים

המלצות מיקוד תוכן

ט' – י'
------------י"ג -י"ד
ט"ו (פסוקים נבחרים)
כ'
----------כ"ז ,ל"ו
כ"ח
כ"ט
ל"ב

המלצות חומרי
עזר למורים
להוראה
היברידית
חומרי עזר -
כיתה י

ה'-ו'

עיון

ה-ו

ז'
ח'-י'
י"א-י"ב
י"ג
יחידת הוראה (פרקים א'-ב')
ג'
יחידת הוראה (פרקים ד'-י')
י"א
י"ב
סקירה על שתי הממלכות –
ישראל ויהודה
י"ז–י"ח ,כ"א
ב' (פסוקים יא-טו)

בקיאות
בקיאות
עיון
בקיאות
בקיאות
עיון
בקיאות
עיון
עיון
בקיאות

ז
ח-י
---------יג
יחידת הוראה
ג
יחידת הוראה (ד-י)
יא
יב
סקירה על שתי הממלכות

עיון
עיון

תהליכי פיתוח
מקצועי מלווים

הערכה חלופית
ככלי ללמידה
משמעותית
הוראת תנך
בכיתות
מתקשות
ובחינוך מיוחד
קיוונים -
הוראת תנך
מרחוק
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תנ"ך יא – עולים חדשים לפי תכנית הלימודים החדשה לעולים
כיתה
יא תורה

רשימת הנושאים והפרקים
הנלמדים בשכבת הגיל

מאדם ועד אברהם
פרק א
פרק ב
חטא אדם הראשון – פרק ג
קין והבל – ד' (פסוקים א'-ט"ז),
מגדל בבל  -י"א (פסוקים א'-ט'),
פרקי אברהם ושרה:
לך לך  -פרק יב
ברית בין הבתרים  -פרק טו
ברית המילה  -פרק יז
אברהם והמלאכים  -פרק יח,
הולדת יצחק פרק כא א  -ח
עקידת יצחק  -פרק כב
משפחת יצחק ורבקה
הולדת הבנים והבכורה
 כ"ה פסוקים י"ט-ל"דברכות יצחק לבנים  -כז ,א  -כח ,ה
יוסף ואחיו:
חלומות יוסף ומכירתו  -לז
פגישת האחים במצרים – מב  -מג
עלילת הגביע -פרק מד
נאום יהודה פרק מה
מ"ו (פסוקים א'-ז')
נ' (פסוקים א-יד)

המלצות מיקוד תוכן
מאדם ועד אברהם:
פרק א
פרק ב
-----קין והבל – ד' (פסוקים א'-ט"ז),
------פרקי אברהם ושרה:
לך לך  -פרק יב
--------ברית מילה  -פרק יז
------הולדת יצחק כא ,א  -ח
עקידת יצחק  -פרק כב
משפחת יצחק ורבקה:
הולדת הבנים ,הבכורה  -כ"ה
פסוקים י"ט-ל"ד
ברכות יצחק לבנים  -כז ,א  -כח ,ה
יוסף ואחיו:
חלומות יוסף ומכירתו  -לז
פגישת האחים במצרים –מב  -מג
עלילת הגביע  -פרק מד
נאום יהודה  -פרק מה
---------------

המלצות חומרי עזר
למורים להוראה היברידית

תהליכי פיתוח מקצועי מלווים

חומרי עזר  -כיתה יא

הערכה חלופית ככלי ללמידה
משמעותית

חומרי לימוד לעולים באתר
ללמוד וללמד (מחייב
לבגרות)

הוראת תנך בכיתות מתקשות
ובחינוך מיוחד
קיוונים  -הוראת תנך מרחוק
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יא נביאים
ראשונים

מלכים ב:
פרק י"ז,
י"ח (פסוקים א'-כ"ה),
י"ט (פסוקים ט"ו-י"ט ,ל"ה-ל"ז)

מלכים ב:
פרק י"ז,
י"ח (פסוקים א'-כ"ה),
י"ט (פסוקים ט"ו-י"ט ,ל"ה ל"ז)

יא נביאים
אחרונים

פרקי תוכחה ונחמה בישעיהו:
ישעיהו :א' (פסוקים א' -כ'),
ב' (פסוקים א'-ד') ,
י"א (פסוקים א'-י'),
ל"ה
שליחות יונה בנינוה:
א',
ב' (פסוקים א'-ג' ,י"א),
ג' ,
ד'

פרקי תוכחה ונחמה בישעיהו
ישעיהו :א' (פסוקים א' -כ'),
ב' (פסוקים א'-ד') ,
י"א (פסוקים א'-י'),
---------שליחות יונה בנינוה:
א',
ב' (פסוקים א'-ג' ,י"א),
ג' ,
ד'

כתובים

תהלים
תחינות לעזרה:
קכ"א
ק"ל
בקשה על הגאולה:
קכ"ו

תהלים
תחינות לעזרה:
------------בקשה על הגאולה:
--------
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תנ"ך יב – עולים חדשים לפי תכנית הלימודים החדשה לעולים
המלצות מיקוד תוכן
רשימת הנושאים והפרקים הנלמדים בשכבת הגיל
תורה – ספר
דברים

יחידת הברית:
יחידת הברית:
פרשת "שמע ישראל" (ו' ,ד'-ט')
פרשת "שמע ישראל" (ו' ,ד'-ט')
פרשת "והיה אם שמע"
פרשת "והיה אם שמע"
(י"א ,י"ג-כ"א)
(י"א ,י"ג-כ"א)
פרשת התשובה (ל' ,א'-כ').
פרשת התשובה (ל' ,א'-כ').
יחידת הארץ הטובה:
יחידת הארץ הטובה:
שבחיה של הארץ  -דברים פרק ח' ,ז-י
שבחיה של הארץ  -דברים פרק ח' ,ז-י
"הישמר לך פן תשכח את ה'"  -פרק ח' ,יא-יח "הישמר לך פן תשכח את ה'"  -פרק ח' ,יא-יח
השגחת ה' בארץ ישראל  -רק י"א ,י-כא

השגחת ה' בארץ ישראל  -רק י"א ,י-כא

יחידת "פתוח תפתח"
יחידת "פתוח תפתח"
העקרונות
העקרונות
דיני הלוואה וצדקה (ט"ו ,ז'-י"א),
דיני הלוואה וצדקה (ט"ו ,ז'-י"א),
הלנת שכר (כ"ד ,י"ד-ט"ו),
הלנת שכר (כ"ד ,י"ד-ט"ו),
מתנות עניים (כ"ד ,י"ט-כ"ב).
מתנות עניים (כ"ד ,י"ט-כ"ב).
יחידת "דיני מלחמה"
יחידת "דיני מלחמה"
מלחמת מצווה ,מלחמת רשות ,מלחמת עמלק מלחמת מצווה ,מלחמת רשות ,מלחמת עמלק
החוזרים מעורכי המלחמה פרק כ ,א – ט
החוזרים מעורכי המלחמה פרק כ ,א – ט
"ונשמרת מכל דבר רע" (רמב"ן)
"ונשמרת מכל דבר רע" (רמב"ן)
איסור השחתת עצי מאכל (כ' ,י"ט-כ'),
איסור השחתת עצי מאכל (כ' ,י"ט-כ'),
נקי לביתו  -פרק כד ,ה
נקי לביתו  -פרק כד ,ה

חומרי עזר
להוראה
היברידית

חומרי עזר -
כיתה יב

חומרי לימוד
לעולים באתר
ללמוד וללמד
(מחייב לבגרות)

תהליכי פיתוח
מקצועי מלווים

הערכה חלופית ככלי
ללמידה משמעותית
הוראת תנך בכיתות
מתקשות ובחינוך
מיוחד
קיוונים  -הוראת תנך
מרחוק
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נביאים
ראשונים
מלכים ב'

סוף ימי בית ראשון
מלכים ב'
פרק כ"א.
פרק כ"ד (פסוקים ח – כ)
כ"ה ,א-יב

סוף ימי בית ראשון
מלכים ב'
פרק כ"א.
פרק כ"ד (פסוקים ח – כ) כ"ה ,א-יב

נביאים
אחרונים
ירמיהו:

נבואת ההקדשה :פרק א ,א  -י
התפיסה המוטעית של העם :פרק ז' (פסוקים
א-טו)
המאבק כנגד ירמיהו :פרק כ"ו

-----------------------------

יחזקאל

נבואות הגאולה:
פרק ל"ו ,פסוקים א-יד.
פרק ל"ז

נבואות הגאולה:
-------פרק ל"ז

כתובים
עזרא ונחמיה

עזרא
הצהרת כורש :פרק א'
חנוכת המקדש:
פרק ו' (פסוקים ט"ז – י"ח)
עלית עזרא :פרק ז'
נחמיה
עליית נחמיה:
פרקים א'-ב',
פרק ד',
פרק ו' (פסוק ט"ו)

עזרא
הצהרת כורש :פרק א'
חנוכת המקדש:
פרק ו' (פסוקים ט"ז – י"ח)
עלית עזרא :פרק ז'
נחמיה
עליית נחמיה:
-----------------------
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