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15/06/21,שלישיה'תמוזתשפ"איום 

מוריםומורותיקרים,

 תנ"ך ממלכתי –הנידון : מיקוד הוראה למידה והערכה                          

בבנייתמהלכיהלמידהההוראהוההערכהבשנתתשפ"א.אלה,שינופניהםבהתאםלנסיבות,ולאדמו,ניצבובפניכםאשראנועריםלאתגריםהרבים
עןתלמידיכםולמעןתחוםהדעת.לאלהשבימישגרה.זההמקוםלהוקירולהעריךאתפועלכםלמ

המיקוד,ששימשבידכםבשנההאחרונה,לארגוןבפתחהשלשנתהלימודיםתשפ"ב,אנחנומבקשיםלהציגבפניכםאתמיקודהלמידהבתנ"ךממלכתי.
ליצו ביקשנו במיקוד, תשפ"ב. בשנת גם אתכם ישמש הה.ל.ה, מהלכי בכל והלמידה הוראה בחומרי רצף הגילר שכבות עד הורדנו כן 30%,כמו

מהנושאים,תוךשמירהעל  המיומנויותהמיקוד,רשימתהמרקםהשלםשלהנושאבכללותו. עמ' 21-17)  יתוואתדרכיועקרונותהוראת( התנ"ך,
הה.ל.הבתחוםהדעת.

לשירותכם,בבנייתתכניתעבודהמתוכניתהלימודים,ובבנייתדרכיהוראהלמידהוהערכהבהתאם.צוותההדרכה,יעמוד



בהצלחה!
 

 
מנהלתתחוםדעתתנ"ךממ'

 

 

 

 

 

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/TochnitTashat.pdf
https://edu.929.org.il/%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%97%d7%9f-%d7%94%d7%9e%d7%a4%d7%9e%d7%a8/%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%9a/
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 -החינוך היסודי 


 נושאים שלא ילמדו במסגרת המיקוד   הנושאים שילמדו במסגרת המיקוד   הנושאים הנלמדים בשכבת הגיל כיתה
 

 בריאה וראשית האנושות:  ב' 
 י'(-י"א )א' ז'; ח'; ט'; ב'; ג'; ד'; ו'; א';

 
 

 מחזור סיפורי אברהם: 
 ;י"ח ;י"ז ;ט"ז ;ט"ו ;י"ד ;י"ג ;י"ב
  ;כ"ג ;כ"ב, ;כ"א ;כ' ;י"ט

 

 בריאה וראשית האנושות:
 י'( -א', ב', ג', ד', ו', ט', י"א )א' 

 
 

 מחזור סיפורי אברהם:
 י"ב, ט"ו, ט"ז, י"ז, י"ח, י"ט, כ"א, כ"ב,  

 
 
 
 

 בריאה וראשית האנושות:
 ,ח' ,ז'
 
 

 מחזור סיפורי אברהם: 
 , כ"ג ,כ' , י"ד, י"ג
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כיתה 
 ג' 

 
 ספר בראשית חלק ב':

 סיפורי האבות  
 

 יצחק:  כ"ד; כ"ה; כ"ו; כ"ז;
 

 כ"ט; ל'; ל"א; ל"ב; ל"ג; יעקב: כ"ח;
 ל"ד; ל"ה;

 
 ל"ז; ל"ח; ל"ט; מ'; מ"א;סיפורי יוסף: 

מ"ב; מ"ג; מ"ד; מ"ה; מ"ו; מ"ז; מ"ח; 
 מ"ט; נ';

 

 
 ספר בראשית חלק ב':

 סיפורי האבות  
 

 יצחק:  כ"ד, כ"ה, כ"ז, 
 

 יעקב: כ"ט, ל', ל"א, ל"ב, ל"ג, 
 
 

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

 

 
 ספר בראשית חלק ב':

 סיפורי האבות  
 

  ,יצחק:  כ"ו
 

 ,ל"ה, ל"ד, ל"ג ,יעקב: כ"ח
 
 

 ,נ' ,מ"ט ,מ"ו, סיפורי יוסף: מ"ג
 

כיתה 
 ד' 

 
 ספר שמות 

שעבוד מצרים, מנהיגות משה והיציאה 
י"ב(, -ב'; ג'; ד'; ה'; ו', )א' ממצרים: א';

 ז'; ח'; ט'; י'; י"א; י"ב; י"ג; י"ד; ט"ו; 
 

הדברות הליכה במדבר, יתרו, עשרת 
וקצת משפטים: ט"ז; י"ז; י"ח; י"ט; 

כ'; כ"ג )מומלץ לקרוא את כ"א כ"ב 
 כרקע(

 
עגל הזהב, עליות משה להר, משכן: כ"ד, 

ל"ב(; ל"ג; ל"ד;  -י"ח(; ל"א )י"ח -)י"ב
)המורים יספרו את המסופר בפרקים 

 ל"ח(  -מ'(; מ' )ל"ד –ל"ה 
 
 
 
 

 
 ספר שמות 

שעבוד מצרים, מנהיגות משה והיציאה ממצרים: 
 א,' ב', ג' ד', ה', י"א, י"ב, י"ג, י"ד, 

 
 

הליכה במדבר, יתרו, עשרת הדברות וקצת 
 ט, כ', "יי"ח ט"ז, י"ז,   משפטים:

 
 
 

 -עגל הזהב, עליות משה להר, משכן: כ"ד )י"ב
ל"ב, ל"ד, )המורים יספרו את  -י"ח(, לא י"ח

 ל"ח( -מ'(, מ' )ל"ד –המסופר בפרקים ל"ה 
 

 
 ספר שמות 

היציאה ממצרים: שעבוד מצרים, מנהיגות משה ו
 ,ט"ו, י', ט' ,ח' ,י"ב(, ז'-ו', )א'

 
 
 
 

 כ"ג )מומלץ לקרוא את כ"א כ"ב כרקע(
 
 

 ,הזהב, עליות משה להר, משכן: ל"געגל 
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כיתה 
 ה'

 
 ספר ויקרא 

 
חוקים חברתיים ומוסריים: י"ט ;כ"ה  

 י"ג( -)א'
 

 במדבר: למידה נושאית ספר
 

 כ"ז( -: ו',)כ"בםכוהניברכת 
 כ"ג(  -ההתנהלות במדבר: ט', )ט"ו

 י"ב תלונות העם, וקשיי משה: י"א;
 מרגלים ומעפילים: י"ג; י"ד; 

 קרח ועדתו: ט"ז; י"ז
 הכאת הסלע ומות אהרון: כ'

 ט'( -נחש הנחושת: כ"א,  )א'
 בלק ובלעם: כ"ב; כ"ג; כ"ד

על מות משה, ומינוי בנות צלפחד, הודעה 
 יהושע: כ"ז

 הסכם בני גד ובני ראובן: ל"ב
 ל"ד( -ערי מקלט: ל"ה, )ט'

 
 ספר דברים: 

 
כ"ט; ד', -נאום היסטורי: א'; ג', )כ"ג

 מ'(  -)כ"ה
-ו, )ו' -קריאת שמע נאום המצוות: ה';

י'(; -כ"ב (, ט"ו; י"ז, )ח'-ט'(, י' ,)י'
 י"ט; כ'

 נאום הברית: כ"ט; ל'
 נ"ב(;ל"ד. -ל"ב,) מ"חפרדת משה: 

 
 ספר ויקרא 

 
 חוקים חברתיים ומוסריים: י"ט  

 
 

 ספר במדבר: למידה נושאית
 
 
 

 תלונות העם, וקשיי משה: י"א, י"ב
 מרגלים ומעפילים: י"ג, י"ד, 

 קרח ועדתו: ט"ז, י"ז.
 הכאת הסלע ומות אהרון : כ'

 
 בלק ובלעם: כ"ב, כ"ג, כ"ד

ומינוי יהושע: בנות צלפחד, הודעה על מות משה, 
 כ"ז

 הסכם בני גד ובני ראובן: ל"ב
 (ל"ד-ערי מקלט: ל"ה )ט'

 
 ספר דברים: 

 
 מ'(  -נאום היסטורי: א', ד' )כ"ה

 נאום המצוות: ה', ט"ו, י"ט, כ'
 
 
 

 נאום הברית: ל'
 פרדת משה: ל"ד

 
 

 
 ספר ויקרא 

 
 י"ג( -חוקים חברתיים ומוסריים: כ"ה  )א'

 
 

 ספר במדבר: למידה נושאית
 

 כ"ז( -הנים: ו',)כ"בוברכת כ
 כ"ג(  -ההתנהלות במדבר: ט', )ט"ו

 
 
 
 

 ט'( -נחש הנחושת: כ"א,  )א'
 
 
 
 
 
 

 ספר דברים: 
 

 ; (כ"ט-נאום היסטורי: ג', )כ"ג
 

-(, י' ,)י'ט'-ו, )ו' -נאום המצוות: קריאת שמע
 י'(-כ"ב (, י"ז, )ח'

 
 נאום הברית: כ"ט

 נ"ב( -פרדת משה: ל"ב,) מ"ח
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כיתה 
 ו' 

 
 יהושע:

; ב'; ג '; ד'; ה'; ו'; ז'; ח'; ט'; י'; א' 
  כ"ד י"א; 

 
 שופטים: 

 כ"א -ב'
; י"אב'; ג'; ד'; ה'; ו'; ז'; ח'; ט'; י'; 

י"ב; י"ג; י"ד; ט"ו; ט"ז; י"ח; י"ט; כ'; 
 ;כ"א

 
 

 
 יהושע: 

 י', ט', ח', ז', ו', ג', ב', א',
 
 

 שופטים: 
 

י"א, י"ג, י"ד, ט"ו, ט"ז,  ט', ח', ז', ו', ד', ג', ב',
 כ"א כ',

 
 יהושע: 

  י"א, כ"ד  ה', ד',
 
 

 שופטים:
 

 י"ח, י"ט,  , י', י"ב, ,ה',




 


