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02/08/21,שניכ"דאבתשפ"איום 

לכבוד,  

,הספרבתימנהלי

ך"לתנוהמוריםהמקצועמרכזי

בחינוךהממלכתי,

 1תשפ"ב/ הממלכתי בחינוך ך"תנ ר"מפמ חוזר

ׁש ְורּוַחָנכֹון"  )תהיליםנא',יב'("...ְבִקְרִבי ַחדֵּ

ותרוח מנתחלקנו הייתה סערה תהפוכותיהכולנו על זו, ןוטלטלותיהןבשנה בפניכםאתגרים. הציבו אלה

,ומורכביםרבים לתת שנדרשתם מענה מילהם ידי המשתנות. ובנסיבות כי אלהנראה את הפכתם

ה ֧רּוח  "ל הּוִביָנָ֗ ה ֤רּוח   ׇחְכָמָ֣ ּוְגבּוָרָ֔ ָצ֙ה ַעת ֥רּוח   עֵּ י"א).."ַדַּ֖ ,(ישעיהו הנביא. ידי על ידעתםלהוציאמתוקמעז,כנאמר

מורים,במסירותאחריותומקצועיותאיןקץ.בהערכהוהוקרה,הולךלפניהמחנההעמודענןווהייתםכאות

יקרים.

לפניכםההנחיותוהנהליםבתחוםהדעתעלכלהיבטיו.

חוזרזהעוסקבנושאיםהבאים:
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 חובתההשתתפותבפיתוחהמקצועי .ד

 בימיעיוןתשפ" .ה

 בכנסהקיץתשפ" .ו

 החינוך היסודי .7

 תכניתהלימודים .א

 תכניתהלימודיםבכיתהא' .ב

 קבלתספרבראשיתבכיתהא' .ג

 החינוך העל יסודי  .8

חטיבתהביניים .א

תכניתהלימודים1א.

 הערכהחלופית2א.

חטיבהעליונה .ב

תכניתהלימודים1ב.

 30%הערכהחלופית2ב.

.הערכהעלהערכה3ב

.הערכהפניםביתספרית4ב

 בבחינות הבגרות בשנת הלימודים תשפ" .9

לנבחניםאינטרניים70%יחידותלימודשאלון2בחינתהבגרותבהיקףמבנה .א

שאלוןמותאם-70%יחידותלימודשאלון2בחינתהבגרותבהיקף .ב

לתלמידיםבעליהתאמותלימודיות70%יחידותלימודשאלון2בחינתבגרותמתוקשבתבהיקף .ג

בחינותבעלפה .ד

יחידותלימודלעוליםחדשים2בחינתהבגרותבהיקף .ה

 לתלמידיכו"ח70-30נותתכניתההיבח .ו

 פ"אהישגיבחינותהבגרותבבחינותהחורףתש .ז

החממההפדגוגית .ח

יחידותלימוד2.בחינתבגרותמתוקשבתעתירתמדיה1ח

תכניתממירהבגרות-."מבראשית"2ח

תכניותתמ"ר.3ח

הטמעתפריטיםמקדמיחשיבהועמ"רבבחינותהחיצוניות.4ח

70-30ביחידותהמורחבותעלפיתכניתבחינותהבגרות .ט

 מועדיהבחינותומספריהשאלוניםעלפיתכניותהלימודים .י
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 נבחני משנה ואקסטרנים  .10

יחידותלימודלנבחנימשנהואקסטרנים2א.בחינותהבגרותבהיקף

יחידותלימודלנבחנימשנהואקסטרניםעולים2ב.בחינותהבגרותבהיקף

ביחידותהמורחבותלנבחנימשנהואקסטרניםג.בחינותהבגרות

ד.מועדיהבחינותלנבחנימשנהואקסטרנים

 תכניות  ופעילויות להעשרת הלמידה בתנ"ך  .11

ישראליבקרבעובדיההוראהבחינוךהממלכתי-יוזמותלהעמקתהחינוךהיהודי .א

 מוזיאוןארצותהמקרא .ב

.פעילויותוסיוריהעשרה1ב

 .משפטלימודי2ב

 נביאים...וכותבים!""תורה .ג

 חידוןהתנ"ך .ד

 929-העשרותלימודיות .ה

 מערך צוות ההדרכה בתנ"ך  .12



 תכנית הלימודים  .1

וכלהבחינוךיבותוהחלתהעלכלחטתכניתהלימודים החלמהחינוךהיסודי מבססתאתהגיל, העליסודי,

 מקומה. זאת עם במקצועותיחד הפערים לסגירת הדרישה את לפתחינו שמו השנה, המיוחדות הנסיבות

היסוד,וזוחייבהאותנולתתאתהדעתלצמצוםתכניהלימודבכלחטיבותהגיל.

סודי.לכןצמצוםפרקיתכניתהלימודיםבנויהעלרצףלימודיכרונולוגי,מהחינוךהיסודיוכלהבחינוךהעלי

עד 30%להלימוד, הייתהלשמראתהמרקםהשלםבכלאחתמשכבותהגיל, שלכלאחדמנושאימטרתו

הלימודהשוניםבהתאםלתכניתהלימודים.

והמיומנויותהנדרשות רעיונותגדולים, ציריםמרכזיים/ הלימודסביב היאלבנותאתפרקי ההצעהשלנו

יתןללמודאתיחידותנמוקדשלאורו,נקודתמבטורעיוןגדולהינבצדם,כךשכלפרקיהלימודילמדודרכם.

ויש צוותההדרכהיהאזמיןהלימוד, לנושאיםרביםנוספים. הנוגע להעלותאתהנושאלתובנתעל, בכוחו

עבורכםלבנותאתחומריהלימודוהמיומנויותהנדרשותבהתאם.

בידכםלרשות יסייעו אשר שונים, אמצעים עומדים בתהליכיכהמורים ם והלמידה. תנ"ךההוראה אתר

 ממלכתי הלימודים. בתכנית הלימוד לפרקי פדגוגי מענה הנותן ולמידה, הוראה לחומרי תכניות, תיק

בתכנוןההוראהוהלמידה,תוךיצירתקשריםביןידעמיומנויותוערכים,וכןהרחבות,היכוללסייעלימודים

כן, כמו הפדגוגיוהעשרותשונותבתכניתהלימודים. שיעוריםמוקלטים,המרחב הכולל החינוך, משרד של

https://edu.929.org.il/
https://edu.929.org.il/
https://edu.929.org.il/
http://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
http://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
http://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://pop.education.gov.il/


 
 הפקוח על הוראת המקרא

בחינוך הממלכתי    

 

 

 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות

 א' מורשת אגף

 ישראל מדינת

 החינוך משרד

דבךנוסףלצוותהמקצועי,בתכנוןויישוםתהליכיההוראההעשרותוהרחבותשלתכניתהלימודים,ומהווהנ

והלמידהבכיתהובבית.



 לימוד התנ"ך מתוך ספר תנ"ך  .2

בכלשלביהחינוך,החלבחינוךהיסודיוכלהבחינוךהעליסודי,הלימודמספרהתנ"ךוהטקסטהתנכיבמקור,

מהוויםחל ממנו, ולימוד ההתמצאותבו הספר, השיעור. בכלנמצאבמוקד שיעור בכל והכרחי קאינטגרלי

שלביהחינוךהשונים.

בלבדשלספרמהדורה מיוחדת  ג',הקריאהוהלימודבשיעוריהתנ"ךתעשהמתוך-בחינוךהיסודיבכיתהב'

בראשית,הנגישהלתלמידיםשאךזהעושיםאתצעדיהםהראשוניםבקריאהבכלל.

במהדורהמיוחדתוספרתנ"ךבראשית,י"ב,הלימודוההוראהיהיומתוךספרהתנ"ךהמלא.ספר-מכיתהד'

אלהספריהמקורהיחידיםהמאושריםעלידימשרדהחינוך.מלא.

לרשותכםולרשותתלמידיכם,ויכוללסייערבותבהתמודדותעםהטקסטהמקראיעומדאתרתנ"ךממלכתי,

 נוספיםומגוונים.רטורייםהקראה,פרשנות,תקצירואמצעיםעלכלהיבטיו,כגון

 אתר תנ"ך ממלכתי  .3

התנ"ךבמשרדהחינוך,בותוכלולמצואשלהפקוחעלהוראתומוסמךמהווהאתררשמיאתרתנ"ךממלכתי

שלתחוםהדעת.מידעמההיבטהמנהלתיוהפדגוגיכאחד

יכוליםלשמשבידכםלקדםהוראהולמי וההיצעהרחבבו, אנחנולקראתהאתרעלחומריו דהמשמעותית.

 ב' בשלב מבקשיםפיתוחו אנו בו האתר, השל וההוראה, הלימוד חומרי את ולהעשיר בחלהמשיך ומריםן

כותביםוהןבפתוחחומריםייעודייםמתכניתהלימודים.איכותייםשאתםהמורים

 יחידות הוראה מקוונות  .4

ומלווהאתלימודיהתוכןמכיתה,שנתתשפ"אהייתהבסימןפיתוחמערךכליםהמשליםאתמהלךתיקמורה

א'ועדכיתהט'.מערךזהכולליחידותהוראהמקוונותולצדןמחוללהוראה.אלהיושבותעלגביפלטפורמה

בכלפריטהוראהמוטמעותרעיוןגדולמרכז.דיגיטליתחדשנית,ובנויהעלפינושאיתכניתהלימודים,סביב

מיומנויותמרכזיותשאנומבקשיםלהקנותלתלמידים,וערכיםשהלימודמזמןעיסוקבהם.בתקווהרבהשגם

המופיעותבאתרתחוםהד אשריציענדבךנוסףלהצעותמהלכיההוראה, יצטרףלמהלך, עתתנ"ךממלכתי

תנ"ךממלכתי.



https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/SeferBereshitYesodi.pdf
https://edu.929.org.il/
https://edu.929.org.il/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/learning-around-great-idea/
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 מורים הכשרת  .5

 בחינוךהעליסודימוריםמנחים .א

בשנתתשע"ט. החלדרכו במערכתהחינוךבחברההישראלית, מיזםהתנ"ךלקידוםהוראתהתנ"ךומעמדו

ופיתבליוויהפקוחעלהוראתהתנ"ךוהמזכירותהפדגוגית.המיזםמבקשהמיזםנעשהבשיתוףקרןפילנטר

ישראלית-םלפתחולהובילשיחזהותיהודיתלשכללאתמיומנויותהוראתהתנ"ךולסייעבידימוריםנוספי

פלורליסטיתבאמצעותלימודהתנ"ך.

המתמקדתביוםלימודים-לימודהמיזםכוללשתישנות ושנהב'מתמקדתביישוםהכליםבמרחב,שנהא'

 .כאןהלימודי.פרטיםנוספיםעלהמיזםוהצטרפותניתןלקרוא



 הכשרתמוריםבמוסדותלהשכלהגבוהה .ב

כתי,נותנתאתאותותיה.המוסדותהמצוקהההולכתוגוברתשלחסרבמוריםשהכשרתםתנ"ךבחינוךהממל

להשכלהגבוההברחביהארץ,ממשיכיםלפתוחשעריהםלסטודנטיםמוריםומסלוליהסבה,ללימודיהתנ"ך

 בתחומם.

(BEdתוארבוגרבחינוך),(MA-וBAתוארראשוןושניבמקרא)וליהלימודהמוצעיםבמוסדותאלה:מסל

.טיץ'בתנ"ך-מסלולמ,הבתנ"ךמסלולהרחבתהסמכ,עםהתמקצעותבתנ"ך

בחרואתהמקוםוהתכניתהמתאימהלכם,באחדמהמוסדותלהשכלהגבוההוההכשרההאקדמייםהפזורים

מכללתאורנים,אוניברסיטתבןגוריוןבנגב,אוניברסיטתבראילן,מכללתגורדון,אוניברסיטתברחביהארץ:

מכללתלוינסקי,מכוןמופ"ת,מכללתסמינרהקיבוצים,ילין,מכללתדודמכללתביתברל,מכוןכרם,חיפה,

האוניברסיטההעברית,אוניברסיטתתלאביב.

תכניותייחודיותלהכשרת, וואותמותנותלסטודנטיםהלבפורטללעובדיהוראה,ניתןלקבלפרטיםבדבר

 הכשרהאקדמיתלעובדיהוראה.עובדיהוראה,

 פיתוח מקצועי   .6

 מתווההפיתוחהמקצועי .א

נושאהדגלבפתוחרוחנכון.."תנ"ךממלכתי,הפךלובהתאמהאישיתשלתנ"ךממלכתי,"הפתוחהמקצועי

 המקצועי פלטפורמה של הצלחתה למורים. לפתוח מסד היוותה זו, היסודי,המקצועי למורי "הכוורת"

ולפיתוחהמקצועיבימיהקורונהביתרהמקצועות.

מי מענהמקצועי כליםטכנייםופדגוגיים"רוחנכון.."נתן ומתן למוריתחוםתומיומנויודי, למידהמרחוק,

תשלנוהפעילוהדעת,להםנדרשוהמוריםבתחוםהדעתבימיהקורונה.בשנהזו,אנחנומבקשיםלהרחיבאת

 לרווחתם לתנ"ך, המורים של היוצרים עיון ימי והחזרתכדוגמת נוספים, דעת תחומי עם פעולה שיתופי

פרסוםופרטיםיפורסמובאתרתנ"ךממלכתי.הסיוריםהלימודיים.

https://heb.hartman.org.il/program/tanach-initiative/
https://poh.education.gov.il/MerhavMinhali/HachsharaHitmachutKnisaLehoraa/Pages/halvaot_mutnot.aspx
https://poh.education.gov.il/MerhavMinhali/HachsharaHitmachutKnisaLehoraa/Pages/SpecialPrograms.aspx
https://poh.education.gov.il/MerhavMinhali/HachsharaHitmachutKnisaLehoraa/Pages/SpecialPrograms.aspx
https://poh.education.gov.il/MerhavMinhali/HachsharaHitmachutKnisaLehoraa/Pages/SpecialPrograms.aspx
https://poh.education.gov.il/MerhavMinhali/HachsharaHitmachutKnisaLehoraa/Pages/TeachersTraining.aspx
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המתווהמאפשרבחירהאישית,ונותןמענהלמורהבהתאםלתכניםוצרכיםמקצועיים.במסגרתהקורסיכול

ומנויותושיחערכישעותהגמול,מתוךפריסהרחבההכוללתתכנילימוד,מי30מורההמשתלםלבחוראתה

והערכהבכיתהומרחוק,לפישכבתגיל,ובהתאםלהעדפהאישיתומקצועית.כמוכןהמורהלהוראהלמידה

ימי,פניםאלפנים,סינכרונית-ניתואהמשתלםבוחראתדרךהלמידההמתאימהלו,אםזומקוונת,סינכרו

עיוןוסיורים.

שעות.בנייתהשלתכניתההשתלמותבהתאמהאישית,תהיהבסיועוליווי6או3יחידותההשתלמותהןשל

יוכלהמורהלהתחילאת מדריךמתחוםהדעתתנ"ךממ'.כמובכלשנהאנומבקשיםלקייםקמפוסקיץבו

כברבקיץ המקצועי ופיתוחו "ורוחהשתלמות.רשעותולצבו,הכשרתו רישוםוהשתתפותבפיתוחהמקצועי

ממלכתי.נכון..."לשנתהלימודיםתשפ"ב,יפורסמובאתרתנ"ך

 פיתוחמקצועימקווןלמוריהיסודי .ב

"הכוורת"הינומרחבהתפתחותאישילמוריהיסודי.הלמידהב"כוורת"מתקיימתבקמפוסמקווןוחדשני,בו

ב"כוורת"שני ובהתאםלצרכיוהמקצועיים. יוכלהמורהלבחוראתהמסלולהמתאיםלובפיתוחהמקצועי

ערוצילמידה:

 מידה,פרקטיקותהוראהמגוונותשעותמיומנויותל6או3שליחידותקטנותבנותהמסלולהגמיש

 וחדשניות,ליםללמידהמרחוקומקרוב,ערכיםועוד.

 שעותבתחומידעתשוניםממוקדיםבנושאמסוים.30קורסיםמקווניםמונחיםשל-עסקאותחבילה 

 אופקחדש. השתלמותשל לגמול מוכר במסגרתה"כוורת",  לקטלוגהפיתוחהמקצועי אתרהכוורת,

 ואינסטגרם.,לפייסבוקלכוורת,הצטרפותלהרשמההכוורת,

"איחודמולייחוד"השתלמויותבמסגרת .ג

מודלההשתלמויותהמקוון,משלבמומחיותפדגוגיתעםמומחיותבתחוםהדעת.המודלמכווןליישוםרחב

ה במסגרת ספרית הבית בהערכה לחלופות מענה ונותן והערכה, למידה הוראה דרכי ובמסגרת30%-של

התכניות וכליםיח"ל2הממירות מתודות מגוון לומדת, מורים קהילת לגיבוש מסייע זה מודל לבגרות.

פתיחתכלמסלוליהלמידהחדשניים,תוךיצירתשפהמשותפתשלמיומנויותהוראהולמידהבתחוםהדעת.

במסגרת לקבל יהיה ניתן ופרטים עדכון בהם. חלק הלוקחים המשתלים ובמספר בתקציב מותנית הללו,

ועי"ורוחנכון..."ובאתרתנ"ךממלכתי.הפתוחהמקצ

במסגרתהפיתוחהמקצועיהמקווןבתנ"ךמוצעותהאפשרויותהבאות:

 "ה,למוריםהלוקחיםחלקבתכניתתמ"רוחלוציהערכ,פיתוחמקצועימקווןבלמידהבדרך"החקר

 יח"ללבגרות2תכניותממירות

https://view.genial.ly/60034f1fbbf1dd0fe835c93c
https://hakaveret.education.gov.il/
https://hishtalmutcet.wixsite.com/kaveret
https://www.facebook.com/HaKaveretMorimYesody
https://www.instagram.com/hakaveret.ed/
https://docs.google.com/document/d/1K2yx-8BDajZI0eePzSnvt5zAtKYW-Bx6BV9P5s1N3OQ/edit
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 ירתהמדיהגישלבחינההמתוקשבתעתקורסלמוריםהמבקשיםלה 

 פדגוגיהדיגיטליתמיטביתמקרובומרחוק 

 חזותיתתאוריינו 

 למידהבאמצעותסרטים 

 חשיבהמסדרגבוהבתהליכיהוראהלמידהוהערכה 

 עמ"רבתהליכיהוראהלמידהוהערכה"והבאתםראשיתהעומר..."עקרונותה 

 ליכיהוראהולמידהלחינוךהיסודיכשירויותומיומנויותבתה"הכוורת"–המיקרוקרדיטציקורסי 

 ויותבתהליכיהוראהלמידהוהערכהכשירויותומיומנ–אוכלוסיותמאתגרות 

 

 ועיחובתההשתתפותבפיתוחהמקצ .ד

מוריםמאפשרהמקצועי,הפתוח מקהילת חלק להיות כליםלומדת.למורה לרכוש המאפשרת קהילה

מהיבטים אחד בכל הנדרשים לצרכים בהתאמה וההערכה, למידה ההוראה בתהליכי נדרשות ומיומנויות

אלה.

 .לפניכםמערךנרחבהנותןמענהלהיבטיםותהליכיםנדרשיםבה.ל.ה

המוריםהבאים:חובתההשתתפותבפיתוחמקצועיחלהעל

 ב"חלוצי או תמ"ר" בגרות "ממירה בתכנית המשתתפים קהילתהמורים מהווים אלה הערכה".

בהתאםלדרישותמורים הוראהלמידהוהערכהייחודיים, והיוצרתבמשותףדרכי הלומדתיחדיו,

 ההערכההממירהבגרותבתכניותאלה.

 היוצרת,אלהמהוויםקהילתמוריםלומדתפיםבבחינתהבגרות"עתירתהמדיה".המוריםהמשתת

 במשותףדרכיהוראהלמידהוהערכהבשיתוףהמדיה.

 הלומדתרבגרות.אלהמהוויםקהילתמוריםממימשתתפיםבתכנית"מבראשית",קורסהמוריםה

יחדיו,והיוצרתבמשותףדרכיהוראהלמידהוהערכהייחודיים,בהתאםלדרישותההערכההחלופית

 בתכניתזו.

 השתתפותבפיתוחמקצועיבתחוםהדעת,היאתנאיהכרחילהשתתפותבהערכתבחינותהבגרות. 

 ספר.השתתפותבפיתוחמקצועיבתחוםהדעת,היאתנאילאישורושלמורהבוחןבביתה 

 מורההמלמדיחידותמורחבותבתנ"ך. 

 

 בימיעיוןתשפ" .ה

ב על תשפ"א, שנת הנסיבות אף משותפים עיון ימי לקיים האתגרהצלחנו את הפכנו שונים. בנושאים

ילתהמוריםבתנ"ך,ללאלהזדמנות.קיומםשלימיהעיוןהמקוונים,אפשרולנולהרחיבולהגדילאתמעגלקה

https://docs.google.com/document/d/1Fic9eGRUwBCq20BDXpuejW4oqgdSnfqLC2MLDmCXHpE/edit
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מקום.יחדעםזאתאנומתגעגעיםלמפגשיפא"פ.ננסהבשנהזו,עדההזמןו,המשתתפיםמספרהגבלהשל

רתנ"ךממלכתי.תכמהשזהיתאפשרלנולשלבביניהם.פרטיםיפורסמובא

הרואהבלמידהלארקאתהלמידההתחומיתאלאלמידהנרחבתהנותנת עיצובתפיסתהלמידהבמזה"פ,

תחומית,בתהליכיההוראהלמידהוהערכה.תפיסהזותבואלידיביטויבימימקוםללמידהבינתחומיתורב

העיוןשנקייםבשנהזו.פרסוםימיהעיון,בפתוחהמקצועי"ורוחנכון.."ובאתרתנ"ךממלכתי.



ב"כנסהקיץתשפ .ו

המוריםלתנ"ךוחיזקהשלקהילת,היוואתנקודתהמפגשהאיכותיתכנסיהקיץ,הזכוריםלטובמשניםעברו

 אנו התנ"ך. כמורי במתכונתשונהומצומצמאתגאוותנו אםכי כנסכזה, של יותר,תעמליםרבותלקיומו

ומלבדשנוכללחזקלטפחולחזקאתגאוותקהילתהמוריםלתנ"ך.פרטיםיפורסמובאתרתנ"ךממלכתי.

 היסודי  החינוך .7

 תכניתהלימודיםא. 

 מערכהנסיבותהבריאותיותהציבו אתגריםלאמעטיםבתחוםלפתחהשל המערכתבכללתהחינוך ,ניהול

והלמידההוראהוהערכהבפרט.

ולמידהוהוראהשלהתנ"ךעלאחתכמהוראהבכללבתקופהזו,הייתהמאתגרתבלשוןהמעטהההלמידהוה

וכמה.הדבקתפעריםלימודייםהכרחייםבמקצועותהליבהדחקואתלימודיהתנ"ךובמקומותמסוימיםאף

ימודחסרשלתחוםבמקצועותהליבה,יחדעםזאתלומביניםאתהצורךלהשלמתפעריםביטלואותם.אנ

כהדעת ומרכיביו,תנ"ך היבטיו חובהעל גםהואפעריםמקצוע שכבתגיליצור לכל שיועד המינימלי בידע

מכיתהב רצףכרונולוגי בנויהעל ת"לשלנו כי להזכיר 'ועדכיתהט'ושכבותהגילהבאותאחריה. תכנית.

לימודכבעבר,בכלשכבתגילנשענתומתבססתעלזוהקודמתלה.איןלימודספיראלישלחומריההלימודים

כךשלימודחסרשלת"ל,ייצורפערלבוגרהמערכתבכלל,בתחוםהדעתתנ"ך.אות,בחטיבותהגילהב

באתרתנ"ךממלכתי.לאלההמופיעיםיקוד,חומריהוראהולמידהבנוסףהצעהלמבקישור,

כןההמל כמו סביברעיונותגדולים/נושאיםצההיאלבנותאתההוראהוהלמידהבפרקיהלימודהנדרשים,

ילמדובהקשרלרעיונותונושאיםאלה.עוהמיומנויותבפרקיהלימודמרכזיים.כךהיד

עומדלרשותכםויסייעבידיכםבבנייתתכניתעבודהבתחוםהדעת,היסודיהאמוןעלהחינוך ,צוותההדרכה

פרטיו,באתרתנ"ךממלכתי.בהתאםלצרכיביתהספר.



 תכניתהלימודיםבכיתהא'ב.

השע זוההמומלצתללימודתנ"ךבכיתהא', שעתסיפור התנ"ך. יכולהלהוות"שעתסיפור"מתוךסיפורי

פוריםנבחריםמספרבראשית,אשרבכוחםליצורשיחערכיבסוגיותמשמעותיותתחשוףבפניהתלמידיםסי

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/TochnitTashat.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/mikudyessodi21.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/mikudyessodi21.pdf
https://edu.929.org.il/
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-14)עמ'תכניתהלימודיםורלוונטיותבחייהתלמידים.הצעותלסיפוריםולדרכיההוראהשלהםניתןלמצואב

.(15

 

 קבלתספרבראשיתבכיתהא' .ג

בתיספררבים,בוחריםלקייםאתטקסקבלתספרהתורההראשוןבסמוךלחגהשבועות,לקראתסיומהשל

בראשיתכיתהא'.ההיערכותהרבהלטקסבסוףכיתהא',מאפשרתאתהלימודהשוטףבכיתהב'.מתןספר

במהדורההמיוחדת,המתאיםלתלמידיםהמתחיליםאתתהליךהקריאה,ניתןבטקסזה.ספרזהמשמשאת

ג'.-התלמידיםבלימודהתנ"ךבכיתותב'



 החינוך העל יסודי  .8

חטיבתהביניים .א

.תכניתהלימודים1א

והערכה הוראה למידה חייבה האחרונה, בשנה הדבריםהתקופההמאתגרתשחווינו מטבע מרחוק. בעיקר

יחדעםזאתישלתתמקוםגםהשלמת חייבהאתהמערכתלתתמקוםנרחבלמקצועותהליבה. הפערים,

ריםבידעהמינימלישיועדלכלשכבתגילוהשכבותהבאותלמקצועותהחובה.לימודחסרשלתנ"ך,יצורפע

בכלשכבתגילנשענתתכניתהלימודיםאחריה.כזכורת"לשלנובנויהברצףכרונולוגימכיתהב'ועדכיתהט'.

שלחומריהלימודכבעבר,שלחומריהלימודבחטיבותהגילוהקודמתלה.איןלימודספיראליומתבססתעלז

 לימודחסרשלת"ל,ייצורפערלבוגרהמערכתבכללבתחוםהדעתתנ"ך.הבאות.כךש

והתכניםמוקדבאתרתנ"ךממלכתי.לאלההמופיעיםסףהצעהלמיקוד,חומריהוראהולמידהבנובקישור,

70%-לכ הכרונולוגי המאפשריםהוראהולמידהבהתאםלרצף החובה, ההמלצהפרקי בתכניתהלימודים.

מרכזיים.כךהידעהיאלבנותאתההוראהוהלמידהבפרקיהלימודהנדרשים,סביברעיונותגדולים/נושאים

בהקשרלרעיונות/ונושאיםאלה.ומנויותבפרקיהלימודילמדווהמי

צוותההדרכה בידיכםבבנייתתכניתעבו, עומדלרשותכםויסייע יסודי, עלהחינוךהעל מתכניתדההאמון

פרטיצוותההדרכהבאתרתנ"ךממלכתי.הלימודיםבתחוםהדעת,בהתאםלצרכיביתהספר.



.הערכהחלופית2א

לאילמדו.יחדעםזאתהערכות30%במסגרתהמיקודאשרנקבעלשנהמיוחדתזו,פרקיהלימודבמסגרתה

יכולותלתפוסמקומןחלופיו הצעותלדרכי70%בתהליכיההערכהבמסגרתתומגוונות, בתכניתהלימודים.

.30-32בעמודיםבתכניתהלימודיםהערכהמגוונותומחווןלהערכהניתןלקרוא

 המחווןלהערכההחלופית,מחייבומהווהתנאילעמידהבדרישותתחוםהדעת.

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/TochnitTashat.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/SeferBereshitYesodi.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/mikudhativa21.pdf
https://edu.929.org.il/
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/TochnitTashat.pdf
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לכלדרישהשלהמשרדוהפקוח הפקוחישלשמורולתעדאתההערכותהחלופיות, עלהוראתתחוםהדעת.

לוודאיישוםימשיך יבחר, לבקשאתההערכההחלופיתעלמנתלעמודמקרובלביצועהואיכותה,באופןבו

ההנחיותהנדרשותבתחוםהדעת.

חטיבההעליונה .ב

.תכניתהלימודים1ב

המאתגרתשחווינובשנההאחרונה,חייבהלמידההוראהוהערכהבעיקרמרחוק.ההיערכותלקראתהתקופה

המוריםסביבלמידההוראהתהבגרותוהןלהערכותהביתספריות,תפסומקוםנרחבבהתנהלותשלכםבחינו

בידכםלהתמודדותנאותהאלחומריהוראהבצדחוקימענהמותאמים,סייעומיקודפרקיהלימודוהערכה.

מולהאתגריםשניצבובפניכם.



30%.הערכהחלופית2ב

 המשמעותית, העמקה30%בהתאםלרפורמתהלמידה הרחבה ללימודי ישמשו י', בכיתה הלימוד מחומרי

אנושכלאחת.האחתחובהוהשנייה15%ולהערכהחלופיתעצמית.ההערכההחלופיתמחולקתלשניחלקים,

בתכניתהלימודיםההצעהללימודוהערכהמופיעהאחדמתוךשניהנושאיםהמוצעים,לבחירתושלהמורה.

 .35-36עמ'

במסגרתהלימודפרקי והלמידהמחייבים30%ה ההוראה שעות את להמיר ניתן לא בכיתה. למידתם

.70%וללמדבהןאתפרקיה30%המוקצותל

.30-32הצעותלדרכיהערכהמגוונותומחווןלהערכה,ניתןלקרואבתכניתהלימודיםבעמודים

 תנאילעמידהבדרישותתחוםהדעתהמחווןלהערכההחלופית,מחייבומהווה 

 לכלדרישהשלהמשרדוהפקוחעלהוראתתחוםהדעת. ישלשמורולתעדאתההערכותהחלופיות,

כההחלופיתעלמנתלעמודמקרובלביצועהואיכותה,באופןבויבחר,הפקוחימשיךלבקשאתההער

 ישוםההנחיותהנדרשותבתחוםהדעתלוודאי

 עלמנתשלאייווצרפערביןממוצעציוניםריאליותואםאתשארהישגיושלהתלמיד,ישלהקפידעל

 .30%לביןזושלה70%ההישגיםבמסגרתה

 30%מרכיביהשניחדת,בגינההמורהמבקשתשלום,חייבתלהיותעלתייחודיתומיוחלופיהערכה,

 עבודות הכוללת בזעיר מפמ"רחקר מדריך בליווי ומחויבת בצידה, מהנושאים אחד כל על אנפין

 האישורלתשלוםעלההערכההחלופיתהייחודיתלאורךכלהשנהבהכנתהויישומה. ידי, על יינתן

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/Mikudtichon21.pdf
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מנהלביתהספרוהמורהעלעבודותהחקר.חתימהזושלמנהלביתאגףהבחינות,עםחתימתושל

 המקצועיוהמחייב.המחווןרה,מעידהעלעמידהבתנאיהספרוהמו

 

.הערכהעלהערכה3ב

אתההערכה ונדרשמהםלהציג ספר נבחריםבתי הערכהמטעםאגףהבחינות, במסגרתתהליךהערכהעל

של הישגיו שאר ותואםאת ריאלי ציונים ממוצע על להקפיד יש הדעת. בתחום למחוון בהתאם החלופית

התלמיד.

.הערכהפניםביתספרית4ב

מאתג אתגריםתקופה לפתחנו הציבה זו רת ובבד בבדרבים, למידהמאפשרת הוראה לדרכי הזדמנויות

רכיבמשמעותיוהערכהמגוונות,לבחירתושלהמורהובהתאםלתלמידיו.הערכהפניםביתספריתזו,היאמ

 שמקבל הבגרות ציון ומקצועיותבשקלול אמינות מהימנות, על לשמור עלינו לכן הדעת. בתחום התלמיד

בה.היושרההמקצועיתשלנוכמוריתנ"ך,ומוביליתחוםהדעתעומדתכאןלמבחן.ההערכה,לבלתהאזילות

יש היינו, תוודאמהימנותהאמינותהומקצועיותה. תהיה, באשר זו, העקרונותהמנחיםהערכה שמירהעל

תכניתהלימודיםבהתאםלמיקודהמוצע,ולקייםהערכותשונותומגוונותבהתאםלבחירתושלכלללמדאת

המורה,כפישעשינועדכהלקביעתהציוןשלהתלמידבתחוםהדעת.

ההערכה ספרית, הבית ואמורההמסכמת הלימוד, אורך לכל ניתנו אשר השונות מההערכות אחת מהווה

כמוהבסךמרכיביההערכה,משקלהשלהערכהזומקומהולשקףולסכםאתהלמידההכוללתבתחוםהדעת.

שהיינונוהגיםלערוךלקראתהערכהחיצונית,קריבחינתהבגרות."מתכונת"כאותה

עומד נבחרה, אשר מסכמת ספרית בית פנים הערכה כל כי לוודא המנחיםיש ובעקרונות בקריטריונים ת

הלימודיםובהתאםלייצוגםבהערכהפרקיםשוניםמתוךתכניתוצהלומר,שמונהרהנדרש.מתווהלבהתאם

ופרקלהבנהפרקיםשניפרקיםמשמות,שניפרקיםמבראשית,שלושהיצוניתמסכמת)ח משנינושאיחתך,

וניתוח(.

ישלשמוראתאקסלהציונים ככלל, הנחיותכלליותלגביההערכההביתספריתבתשפ"ביפורסמובהמשך.

התיעודשלכללמרכיביההערכהשעלפיהםנקבעהציון.כמוכן,עלביתהספרלשמורמגווןשל-ואתהמחוון

ומשוב,כפישיקבעויפורסםבהמשך.קרהעבודותברמותביצועשונותלצורכיב

צוות בידכם, לסייע נרתם ההדרכה אחדמפגשיםויצר בכל ומשתפת לומדת מורים, לקבוצות יזומים

 בהתאם ספריות בית פנים הערכה דגמי ליצירת מהמחוזות, המגווניםהנדרש.למתווה ההערכה דגמי את

 לראותשנוצרו ניתן צוותההדרכה.במרחבהפיזיטליבקבוצותאלה, עבורכםולשימושכם. עומדאלהנועדו

https://edu.929.org.il/wp-content/uploads/2020/12/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%97%D7%A7%D7%A8-30-%D7%9C%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90.pdf
https://edu.929.org.il/wp-content/uploads/2020/04/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%AA-%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-1.pdf
https://1drv.ms/b/s!Ajp2ShxgbTOagvRdQSY3iMjdQMHa5A
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ו נדרשיםלרשותכם, לצרכים בהתאם והערכה, למידה הוראה ומתווה עבודה תכנית ליצירת בידיכם יסייע

בביתהספר.

  בתשפ"בחינות הבגרות בשנת הלימודים  .9

 לנבחניםאינטרניים70%יחידותלימודבשאלון2מבנהבחינתהבגרותבהיקף .א

קיומןשלבחינותהבגרותבשנת ניתנתהתשפ"ב, בצלתקופתהקורונה. לבתיהספרתהיינהעדיין אפשרות

 ספרית.לבחור בית פנים להערכה יהיו ואילו חיצונית להערכה יהיו מבחנים אילו הרוח, מבנהמאשכול

,מיקודביתספריתבהתאםלההערכההפניםומתווהבהתאםלתכניתהלימודים,להערכהחיצונית השאלון

אםמופיעים תקפיםלתלמידיםהניגשיםלבגרותבשנתהלימודיםתשפ"ב. אלהיהיו באתרתנ"ךממלכתי.

נדרשלעדכוניםנוספים,הודעהעלכךתפורסםבאתרתנ"ךממלכתי.

זאתמתוךשאיפהלהחילאתתלךותפחת.המקראיהמצולםבגוףהבחינה,הופעתושלהטקסטכפישיידענו

 מיומנות במסגרתהלמידהההוראה המצולםבגוףההתמצאותבתנ"ך, הטקסטהמקראי כה עד וההערכה.

בשלהנסיבות,הושארהטקסטהמקראיהמצולםיתושמות.הבחינההורדמשניהנושאיםהראשונים,בראש

בגוף המצולם, הטקסטהמקראי משנתהלימודיםתשפ"ב, ביתרהנושאיםבבחינה. בגוףלאהבחינה, יופיע

בנושאיהחתך.הטקסטהמקראיהמצולםיופיעבשנהזו,אךורקבקטעלהבנהוניתוח.הטקסטגםהבחינה

בבחינותעתירותהמדיה.,במלואובכלהנושאיםיופיעהמקראיבצורתוהדיגיטלית,

  

שאלוןמותאם-70–30יחידותלימודבתכנית2בחינתהבגרותבהיקף .ב

פרקיהלימודוהיקףתכניתהלימודיםלנבחניםבמבחןמותאם,זהיםלפרקיהלימודוהיקףתכניתהלימודים

הנדרשיםמכללהתלמידים.בעתההיבחנותבבחינתהבגרות,תלמידיםאשרקיבלואישורמוועדתההתאמות

המחוזיתלה זכאיםלבחירהרחבהיותר מותאם, ויבחנותבמבחן .שעליהםלענותהסעיפיםהפחתהבמספר

מופיעותבאתרתנ"ךממלכתי.למענהבמבחןמותאם,ההנחיות

 לתלמידיםבעליהתאמותלימודיות70%יחידותלימודבשאלון2בחינהמתוקשבתבהיקף .ג

דרכיהבחינותהמתוקשבות,הןגרסהוירטואליתלבחינותבגרסתהנייר.הןנועדולתתמענהלמנעדרחבשל

כדוגמתהקראתשאלון,שעתוק,הקלדהעלגבימחשבוהכתבהלבוחןניטרלי.בצדהסיועלתלמידיםהיבחנות

ההתאמות ולריבוי לתתמענההולםלמגוון מאפשרותלצוותהמקצועי הן היבחנותנוספות, הזכאיםלדרכי

הלימודיותשלתלמידיו.

בהתאםהמתוקשבתלבחינהייגשולמבחןמתוקשב,,הזכאיםלהתאמותלימודיותובגינןבבתשפ"התלמידים

וההנחיותבמועדהבחינה.לתכניתהלימודים

https://edu.929.org.il/wp-content/uploads/2019/03/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98.pdf
https://edu.929.org.il/wp-content/uploads/2019/03/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98.pdf
https://edu.929.org.il/wp-content/uploads/2019/03/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98.pdf
https://edu.929.org.il/wp-content/uploads/2020/04/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%AA-%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-1.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/MikudTichon2021.pdf
https://edu.929.org.il/wp-content/uploads/2019/03/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98.pdf
https://edu.929.org.il/wp-content/uploads/2019/03/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Exams/SimENDItestExamSum2021.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Exams/SimENDItestExamSum2021.pdf


 
 הפקוח על הוראת המקרא

בחינוך הממלכתי    

 

 

 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות

 א' מורשת אגף

 ישראל מדינת

 החינוך משרד

ישלהקפיד.להיערךלקראתהבחינותהמתוקשבותלבעליהתאמותלימודיות,עלביתהספרוהצוותהמקצועי

תרגול השנהשוטףעל כל לאורך המקוונות ההיבחנות בחינת,בדרכי של ומועדה ההדמיה בזמן רק ולא

הבגרותכפישיקבעולתחוםהדעת.

האמונהעליה,המדריכהעלנהליהבחינההמתוקשבתלבעליהתאמותבדרכיהערכה,בחינתההדמיהופרטי

ניתןלקרואבאתרתנ"ךממלכתי.

 בחינותבעלפה .ד

להיבחןעומדיםאשרתלמידים פה,בקריטריונים דרכיזכאיםבעל היבחנות. בדרכי זו התאמה לקבל

עלתנאיהוהזמןהקצובלה.,לנהליםההיבחנותתעשהבהתאם

זכאותהתלמידיםלהיבחנותבעלפהידועהכברבתחילתהשנה.אנומבקשיםמביתהספרומהצוותהמקצועי

למספר להיערך יש הבחינה. למועד סמוך ההיערכות עם לחכות ולא מועד מבעוד המסכם, למבחן להיערך

בהתא ולאישורם, פה בעל לבחון הרשאים מקצועיהבוחנים בצוות מחסור בעת הנדרשים. לקריטריונים ם

הרשאילבחוןבעלפה,ישליצורקשרעםבתיספרסמוכיםכדילתאםבוחניםבעלפה,אובצוקהעיתים,אף

באמתחתהפקוחמאגרשללניידמוריםותלמידיםלצורך אין היכולזה. פה,בוחניםנגישים, בעל יםלבחון

לצורך ולהיענות בבתי באישורזה לסייע יכול הפקוח בלבד.הספר. חריגים במקרים פה בעל לכןבוחנים

היערכותביתהספרוהצוותהמקצועינחוצהוהכרחיתכברבתחילתשנתהלימודים.

אשרלהנחיותבהתאם עלפורסמו, להירשם חייבים פה, בעל הבוחנים מורים הבחינות, אגף למאגרידי

מבעודמועד.מכיווןשתהליךאישורהבוחניםאורךזמן,המלצתנוהיאלהירשםלמאגרהמומחיםשלהמרב"ד

המומחיםכברבתחילתשנתהלימודים.

 אינטרניםהוקרתתודהלכלצוותי ובכךמאפשריםלכלהתלמידים, המוריםהנרתמיםלסייעבהיערכותזו,

ואקסטרניםכאחד,לממשאתזכותםזו.



 יחידותלימודלעוליםחדשים2בחינתהבגרותבהיקף .ה

,זההלתכניתהלימודיםלתלמידיםוותיקים.תכניתלימודיםזהה(,43)עמ'הלימודיםלעוליםחדשיםתכנית

 ללמדאתהעוליםהחדשיםהנמצאיםבכיתתהוותיקים, הולםובמענההתאמהבמאפשרתלצוותהמקצועי

 ההיבחנות. ודרכי ותתקייםלצרכיהם תמשיך לעולים, מאפייניונפרדבשאלוןבחינתהבגרותהמיועדת על ,

שאלוןמותאםבבחינתהעולים.שאיןמבקשתלחזורולהבהירוהתאמתולעוליםהחדשים.

להןזכאיםהעוליםהחדשים,אובשעות,התאמהומתןמענהנוסףלצרכיהםהלימודיים,יעשובשעותייעודיות

לכך. תיועדנה אשר הפרטניות על לקרוא ניתן המצורף בבזכויותבקישור הנבחנים עולים ינותחתלמידים

הבגרות.



https://edu.929.org.il/%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%a0%d7%95%d7%94%d7%9c-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%9c-%d7%a4%d7%94/
https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=292
http://experts.education.gov.il/
http://experts.education.gov.il/
http://experts.education.gov.il/
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/TochnitTashat.pdf
https://edu.929.org.il/wp-content/uploads/2019/03/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98.pdf
https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=83


 
 הפקוח על הוראת המקרא

בחינוך הממלכתי    

 

 

 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות

 א' מורשת אגף

 ישראל מדינת

 החינוך משרד

 לתלמידיכו"ח70-30תכניתההיבחנות .ו

הלימוד לפרקי זהים במבחן, וחירשים( שמיעה )כבדי כו"ח לנבחני הלימודים תכנית והיקף הלימוד פרקי

 כו"ח. בהתאמהלתלמידי המותאמתתכניתהלימודיםוהיקףתכניתהלימודיםהנדרשיםמכללהתלמידים,

כללהתלמידיםהזכאיםלהיבחןבה.היאארצית,ומחייבתאת

,מחייביםלמידתםבכיתה.לאניתןלהמיראתשעותההוראה30%פרקיהלימודלהערכהחלופית,במסגרתה

תעשהעלפיכלליההערכה70%וללמדבהןאתפרקיה30%והלמידההמוקצותל .הרחבהוהעמקהבהם,

.30-32בעמודיםבתכניתהלימודיםהחלופית.הצעותלדרכיהערכהמגוונות,מחווןלהערכה,ניתןלקרוא

 תשפ"אהישגיבחינותהבגרותבבחינותהחורף .ז

המציאותהמורכבתאותהחווינובשנההזו,העמידהאתכםהמוריםאלמולאתגריםרבים,ואילצהאתכם

מיועדלתתמענהמק י"א, לשנתון גםכךמועדהחורף ונכוןלתהליכיההוראהלמידהוההערכה. ראוי צועי

הבבחינותהבגרות.במפגשיםלאוכלוסיותמיוחדות,ובימיםרגיליםאנועומליםקשהכדילהביאםלידיהצלח

 כמעמכם עד לדעת נוכחנו ושליחותה אחריות תחושת מתוך הוא רבה, והוקרה הערכה המעורר פועלכם,

להצלחתתלמידיכם.

להערכה התלמידים את להגיש הספר לבתי שניתנה הבחירה האחרון. בחורף בחינות מועדי שלושה חווינו

עוטשלפנימיתבמקצועאחדממקצועותהחובה,גםהיאנתנהאתאותותיה.בכלאחדמהמועדיםהיולנומי

וכמוריםרצוישניתןדעתנועליהםבדרכיתובנותנבחניםבבחינותהחיצוניות.המענהעלהשאלוןהעלהמספר

ההוראהוהלמידה.

למידהמצמיחהאדם–החממההפדגוגית .ח

בדרכי לגיוון ויוזמות רעיונות לפיתוח מרחב ולעודד לטפח ממשיכה החינוך, במשרד הפדגוגית המזכירות

הול מענה מתן תוך והערכה, למידה מוזמניםלקחתההוראה התנ"ך, מורי וצורכיהם. התלמידים םלמגוון

חלקבמגווןהתכניותבתחוםהדעת.

לפניכםהערוציםהמתקיימיםהשנהבתחוםהדעתתנ"ך.



יחידותלימוד2.בחינתבגרותמתוקשבתעתירתמדיה1ח

בשנתהלימודיםתשפ" מבחןמתקיימתבחינתהבגרותהמקוונתתהיההשנההחמישיתבה מדיה. בשילוב

וקהבגרותבהתאםלתכניתהלימודיםמרכיבבתוכושאלותהמשלבותאתהמדיהכגוןסרטונים,מפות,משח

 בבחינה הדברים מטבע החסרים תרתיותמונות, וצבע חיות מקבלת הבגרות בחינת הניר. בגרסת הכתובה

משמע,המקרבתאתבחינתהבגרותלעולםהמחרולעולםהתלמידים.

https://edu.929.org.il/wp-content/uploads/2020/11/%D7%AA%D7%A0%D7%9A-%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93-2021-%D7%9B%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%94-1.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/TochnitTashat.pdf
https://edu.929.org.il/wp-content/uploads/2021/04/%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A3-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90.pdf
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 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות

 א' מורשת אגף

 ישראל מדינת

 החינוך משרד

,בהבדרכיההוראהוהלמידהבכיתה.במיומנותזוהבגרות,מהווהנדבךטבעילשימוששילובהמדיהבבחינת

מהווהשאתבתקופהובנסיבותהמיוחדותבשנהזו.שילובהמדיההןבלמידהוהןבהערכה,ביתרםהתנסית

ומתןנופךאחרלנלמד.אמצעימרחיב,מאיר,מבאר

ייחודנוסףשלמבחןהבגרותהמקווןבשילובמדיה,הואבהופעתושלספרהתנ"ךהדיגיטלי,בגוףהבחינה,על

כלנושאיו.זאתבשונהבבחינתהבגרותגרסתהנייר,בההטקסטהמקראייעדרמרובהשלהבחינה.

חינותהמקוונותבשילובלהגישלבחינהזו.המוריםהלוקחיםחלקבבאיןכלמגבלהלמספרהכיתותשניתן

מדיה,מהוויםחלקמקהילתמוריםלומדת,וזוכיםלליוויאישיומקצועילאורךכלהשנה.

 להצטרף הדרך תנ"ךאל ,באתר אלה בחינות על האמונה והמדריכה המדיה, בשילוב המקוונות בחינות

ממלכתי.



תכניתממירהבגרות-."מבראשית"2ח

ותלימודובהתאםלתכניתיחיד2-בגרותבבמשךשנתייםבתכנית"מבראשית",ממירהאתמבחןההלמידה

 הלימודים התכנית ייחודיבתנ"ך. פדגוגיה תמובילה אחרתבה נרקמים הלימוד, ותכני המורה התלמיד,

עלכלהנדרשחידותהלימוד,ויוצריםתהליכיהוראהלמידהוהערכהמגוונים.התלמידלומדבאופןעצמיאתי

וכךמתווהאתחלקוהפעילקייםומקבלהערכותמידיותלגביהן,עםליווימקצועיומתמידשלהמורה,ממהן,

למיד,ובתהליךההוראהבהרכבציוןהבגרותשלובתנ"ך.המורהמלווהאתתהליךהלמידהוההערכהשלהת

דיוןמרחיבומעמיקביחידותהלימוד.מתאפשרלו

הלוק המורים חלק אישיחים לליווי וזוכים לומדת, מורים מקהילת חלק מהווים "מבראשית", בתכנית

ומקצועילאורךכלהשנה.

והמדריכההאמונהעליהבאתרתנ"ךממלכתי.התכניתעודעל



.תכניותתמ"ר3ח

הןתכניות 2בהערכהממירותבגרותתכניותתמ"ר, אלויחידותלימודבהתאםלתכניתהלימודיםבתנ"ך.

המקדמות ושמותוהערכהשלתכניתהלימודיםלמידההוראהתכניותחינוכיותפורצותדרך, בדרךהחקר,

לנגדעיניהןפיתוחמיומנויותהלומדהעצמאי.

ומקצועימהוויםחלקמקהילתמורבתכניותתמ"ר,המוריםהלוקחיםחלק אישי וזוכיםלליווי יםלומדת,

לאורךכלהשנה.

בה,והמדריכההאמונהעלהתכנית,באתרתנ"ךממלכתי.המתווהפרטיםעלהתכנית



https://edu.929.org.il/%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99%d7%9d/%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%9e%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%aa%d7%9e%d7%a8-%d7%95%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%a6%d7%99-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%94-2/
https://edu.929.org.il/%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99%d7%9d/%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%9e%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%aa%d7%9e%d7%a8-%d7%95%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%a6%d7%99-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%94/
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 ישראל מדינת

 החינוך משרד

.הטמעתפריטיםמקדמיחשיבהועמ"רבבחינותהחיצוניות4ח

ובסדרחשיבהגבוה,להבנייתשאלותהעמ"ר, ערכי המוטמעותבבחינותהבגרות,מטרתןליצורולזמןשיח

הידע,בתהליכיההוראהוהלמידהבכיתה.שאלותהעמ"רבדרכיההוראהלמידהוהערכהאינןעומדותבפני

קבו.עצמן,אלאעומדותבזיקהישירהאלהטקסטהמקראי,נובעותממנו,ויוצרותדיאלוגמרחיבומעמי

בתהליכיההוראהלמידהוהערכה,שאלותהעמ"ר,הטמעתהעמ"רהתהליךשלתמאחוריהעומדעלהמחשבה

ניתןלקרואבאתרתנךממלכתי.

מייבמסגרתהפתוחהמקצועי אנו נכון.." בה.ל.ה.חדיםהשתלמות"ורוח ושילובן ייעודיתלשאלותהעמ"ר

פרטיםעלהשתלמותזו,באתרתנ"ךממלכתי.

70-30בחינותהבגרותביחידותהמורחבותעלפיתכנית .ט

בתנ"ך ההרחבה יחידותהחובה.,לימודי ללימודי מעבר ביחידותהלימוד והעמקה הרחבה מטרתםלאפשר

ופרדיםתכניתהלימו נלמדיםבהקשרביחידותהמורחבות,מתחלקתלשלושהנושאיםמרכזיים, קיהלימוד

 הנוובהתאם ושני חיצונית, להערכה הוא הרוח" כנגד "הולך הנושא זה. "מנהיגותלנושא האחרים, שאים

המורהתלנטייפנימית.ביחידותהפנימיותניתנתבחירהוגיווןבהתאםשייכותוזרות",הםלהערכהבמבחן","

המלמד,בכפוףלאישורהמדריךמטעםהפקוח,האמוןעללימודיההגבר.

היחידותהמורחבותיתר יחידותהחובהכברבלימודי .יח"ל5-נכללותבמסגרתההרחבהלונותרבים:שתי

כן,בנוסףשתייחידותמלימודיההרחבההןלהערכהפנימיתויחידהאחתבלבדמהווההערכהחיצונית.כמו

נקודותבמוסדותלהשכלהגבוהה.25לימודיההרחבהמזכותאתהתלמידבבונוסשל

פתיחתהמגמהעםמתןשעותמשרדהחינוךמעודדפתיחתמגמותהגבר,בתחוםהדעת.המשרדמתקצבאת

 לפתעידוד לאישור בכפוף מגמה, יחת תקציבי. מספר כן שמונהכמו על עומד מגמה לפתיחת התלמידים

קולקוראלשעותהעידודלמגמותהמורחבות,הקיימותוהמצטרפות,אמורלהתפרסםבאתרדיםבלבד.תלמי

.תנ"ךממלכתי

הטקס יופיע לא תשפ"ב, משנה החל שיידענו, כפי השאלונים. בגוף המצולם המקראי שאיפהט מתוך זאת

.במסגרתהלמידהההוראהוההערכהלהחילאתמיומנויותההתמצאותבתנ"ך,









 

http://edu.gov.il/mazhap/pedagogical-secretariat/innovative/Pages/omer.aspx
https://edu.929.org.il/%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99%d7%9d/%d7%a2%d7%9e%d7%a8-%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a8%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%95%d7%aa/
https://edu.929.org.il/wp-content/uploads/2020/11/%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94-8.3.20-1-1.pdf
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 החינוך משרד

 לנבחניםאינטרניםמועדיהבחינותומספריהשאלוניםעלפיתכניותהלימודים .י

 

70%שאלוןאוכלוסיותהיעדיחידותלימודמועד

תשפ" בחורף



יח"ל2

 י"א מיוחדות–תלמידי אוכלוסיות

בלבד
1261

1261תלמידיי"ב

יח"לעולים2

1264כיתותעוליםבלבד–תלמידיי"א

תלמידיי"ב


1264

תשפ" בקיץ





יח"ל2

1261תלמידיי"א

1261תלמידיי"ב

 י"א -תלמידי עתירת מתוקשבת

מדיה
1267

י"ב עתירת-תלמידי מתוקשבת

מדיה
1267

יח"לעולים2

1264תלמידיי"א

תלמידיי"ב


1264

יחידת–יח"ל5

"הולךכנגדהרוח"

יחידותמורחבות-תלמידיי"א


1361



ומתכונתן,מוע הבחינותקיומן ובהתאםלהנחיותשנדרשלהםדי בכפוף תנ"ךיעשו באתר פרטיםיפורסמו .

ממלכתי.
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 נבחני משנה ואקסטרניים  .11

יחידותלימודלנבחנימשנהואקסטרנים2בחינתהבגרותבהיקף .א

 תכנית 30-70הלימודים הלימודים לתכנית זהה ואקסטרנים, משנה לנבחני לרפורמה נבחניםלבהתאם

השוניהואבדרכיההערכה.אינטרנים.

1262מתכניהלימוד,ושאלון70%עוסקב1261לנבחניהמשנהולאקסטרניםמתקיימיםשנישאלונים.שאלון

עוסק הנותריםמתכניתהלימודים30%ב מופיעה70-30תכניתהלימודים.מיקודבהתאםל תנ"ך, באתר

ניתןלראות,30%תכניתשאלוןלדוגמאו70%תכניתשאלוןלדוגמאבחינתהבגרות,למבנהדוגמאממלכתי.

באתרתנ"ךממלכתי.

שאיפהלהחילאתתלךותפחת.זאתמתוךיידענו,הופעתושלהטקסטהמקראיהמצולםבגוףהבחינהכפיש

בתנ"ך.עדכההטקסטהמקראיהמצולםבגוףהבחינההורדמשניהנושאיםהראשונים,מיומנותההתמצאות

בבחינה. הנושאים ביתר הבחינה, בגוף המצולם המקראי הטקסט הושאר הנסיבות, בשל ושמות. בראשית

 המצולם, המקראי הטקסט תשפ"ב, הלימודים לאמשנת הבחינה בגוף הטקסטגםיופיע החתך. בנושאי

לםיופיעבשנהזו,אךורקבקטעלהבנהוניתוח.המקראיהמצו

 

יחידותלימודלנבחנימשנהואקסטרניםעולים2ב.בחינתהבגרותבהיקף

הלימודתכנית משנהלרפורמהבהתאם30-70ים ללנבחני זהה הלימודיםואקסטרנים לנבחניםתכנית

אינטרניםעולים.השוניהואבדרכיההערכה.

המשנה לנבחני שאלון שאלונים. שני מתקיימים עולים 1264ולאקסטרנים ב הלימוד,%70עוסק מתכני

הבחינהניתןלקרואבאתרתנ"ךממלכתי.מבנהעלהנותריםמתכניתהלימודים.30%עוסקב1252ושאלון



 המורחבותלנבחנימשנהולאקסטרנייםג.בחינותהבגרותביחידות

הלימודים ואקסטרנים,לנבחניהמורחבותביחידות תכנית לתכניתמשנה לנבחניםהלימודיםזהה

האינטרנים.השוניהואבדרכיההערכה.

השאלונים המשנהולאקסטרניםביחידותהמורחבותמתקיימיםשני בהערכהלנבחני שאלון 1361חיצונית.

ביחידתעוסק הרוח" כנגד 30%"הולך ושאלון הלימוד, וזרות"1362מתכני "שייכות ביחידות עוסק

דוגמאותלשאלוניםאלהניתןלמצואבאתרתנ"ךממלכתי.מתכניהלימוד.70%ו"מנהיגותבמבחן",

בגו המצולם המקראי הטקסט יופיע לא תשפ"ב, משנת החל שיידענו, השאלונים,כפי המשנהף לנבחני

והאקסטרנים.זאתמתוךשאיפהלהחילאתמיומנויותההתמצאותבתנ"ך,במסגרתהלמידהוההערכה.







https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/MikudTichon2021.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/TochnitTashat.pdf
https://edu.929.org.il/wp-content/uploads/2019/03/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98.pdf
https://edu.929.org.il/wp-content/uploads/2021/03/001261-01-21.pdf
https://edu.929.org.il/wp-content/uploads/2021/03/001262-01-21.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/TochnitTashat.pdf
https://edu.929.org.il/wp-content/uploads/2021/03/001264-01-21.pdf
https://edu.929.org.il/wp-content/uploads/2019/06/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98.pdf
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לנבחנימשנהואקסטרניםמועדיהבחינותומספריהשאלוניםעלפיתכניותהלימודים .ד

30%שאלון70%שאלוןאוכלוסיותהיעדיחידותלימודמועד

תשפ" בחורף



כללנבחניהמשנהוהאקסטרניםיח"ל2
1261



1262



יח"לעולים2
–עוליםחדשים

כללנבחניהמשנהוהאקסטרנים
1264

1252



תשפ" בקיץ



כללנבחניהמשנהוהאקסטרניםיח"ל2
1261



1262



יח"לעולים2
-עוליםחדשים

כללנבחניהמשנהוהאקסטרנים
1264

1252

יחידות5 יח"ל

מורחבות
1362כללנבחניהמשנהוהאקסטרנים

1361



ובהתאםלהנחיותשנדרשלהם בכפוף יעשו ומתכונתן, הבחינותקיומן תנ"ךמועדי באתר פרטיםיפורסמו .

ממלכתי.



 תכניות ופעילויות להעשרת הלמידה בתנ"ך . 12

ישראליבקרבעובדיההוראהבחינוךהממלכתי-להעמקתהחינוךהיהודייוזמותא.

 והגברתבמסגרת עידוד היהודית המורשת מקצועות של הלמידה יהודיתתהליכי תנ"ך,-)תרבות ישראלית,

המורים בקרב ומשפטעברי( תושב"ע ישראל, למקצועותמחשבת א' מקצהאגף הממלכתיים, הספר בבתי

בשלושהמסלוליםשוניםלבתיספרהמעונייניםבכך:ותקציב יישומיפעילויות תהמורש

ליוויהדרכהוהנחייתצוותיניהולוהוראהבמסגרתביתהספר:-1מסלול

ישראלית-הנחייהפדגוגיתשלצוותיההוראהבמקצועתרבותיהודית .1

 תהיהודיתמקצועותהמורשמפגשיהעצמהלצוותיהנהלהלהעמקתהפעילותבבתיהספרברוחערכי .2

 ,פעילותביתמדרשיתוסיוריםלימודייםלסגלההוראהבביתהספרתחווייתיהרצאות,פעילות .3

 .פיתוחיוזמותחינוכיותוחומריםביתספרייםעלידיצוותיהוראה .4



 במסגרתביתהספר:שלאליוויהדרכהוהנחייתצוותיניהולוהוראה-2מסלול

והעצמתמנהלים,רכזיםומוריםמוביליםפורוםעמיתיםלפיתוחמנהיגות .5

מקצועותהמורשתהיהודיתפיתוחיוזמותיישוביותברוחערכי .6
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 יוםלמידהלבעליתפקיד .7



שעותפרונטליותתוספתיות:–3מסלול

.בביה"סהוראהלתרבותומורשתשעות .8

 הספר, בתי ודירוג ניקוד הסף, תנאי אודות נוסף מידע וקבלת הבקשה וחלוקתלהגשת הפעילויות בחירת

,יפורסמובהמשך.הפעילויותוהתקציבהיישומי

 

ב.מוזיאוןארצותהמקרא

.פעילויותוסיוריהעשרה1ב

 לבין התנ"ך הוראת על הפקוח בין מתקיים נרחב פעולה ארצותמוזיאוןשיתוף מוזיאון המקרא. ארצות

החינוךהיסודיוהפעלותחינוכיותללמידהוהעשרה,בנושאיתכניתהלימודים,לתלמידיסיוריםהמקראמציע

ולתלמידיהחינוךהעליסודי.אנשיהחינוךבמוזיאוןעומדיםלצדכםלתכנוןהפעילויותבהתאםלצרכיבית

הספרותכניתהלימודים.

.משפטלימודי2ב

תבלבד.בשנהבמסגרתוירטואלימעטיםבשנהזו,ואלההתקיימומשפטיםחינוכייםבשלהנסיבות,התקיימו

 החינוך אנשי במוזזו, לחידוש נערכים המקרא, ארצות יאון המשפטים מול אל הצוותיםהחינוכיים

המקצועייםבבתיהספר.

הדמותהמקרא נעשיתלמידהמרחיעםבחירתהשלהסוגיההלימודיתאו בהומעמיקהבהובלתהצוותית,

כלהמקצועי להכנתמשפטעל מקצועי, נפגשיםעםצוותמשפטי התלמידיםוהצוותהמקצועי בביתהספר.

תלמידיםוצוותמרכיביו. בהובלתצוותהמורים, שלהמשפטהמבויםבמוזיאון, הואשיאו מקצועי משפטי

 ההותהליך הלמידה הספר. בבית שמתקיים וההערכה, פנימיתראה הערכה להוות יכול המבוים המשפט

.30%במסגרתה

צוותההדרכהעומדלרשותכם,כדילסייעבהתווייתהשלהתכניתויישומה.

"תורהנביאים...וכותבים!"ג.

מאפשרתלכלתלמידלכתובהתכנית מסגרתכתיבהזו התנ"ך. עםפרקי אישי מבקשתליצורשיחודיאלוג

ויצירתי,אתפרשנותווהתייחסותוהאישיתלסיפוריהתנ"ך.התכניתמיושמתבחינוךהיסודי באופןחווייתי

ובחינוךהעליסודי.

http://www.blmj.org/
http://www.blmj.org/events/%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%97%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%95%d7%aa/
https://www.bibleadvocatesblmj.com/
https://apps.education.gov.il/Mankal/Hodaa.aspx?siduri=151
https://apps.education.gov.il/Mankal/Hodaa.aspx?siduri=151


 
 הפקוח על הוראת המקרא

בחינוך הממלכתי    

 

 

 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות

 א' מורשת אגף

 ישראל מדינת

 החינוך משרד

ההערכותבתחוםהדעת.מחווןלעבודותחלופיותבחינוךהיסודי,תשמשנהכערכהחלופית,במסגרתהעבודות

(.22)עמ'בתכניתהלימודיםניתןלראות

הדע בתחום המחייבת החלופית, מההערכה חלק להוות יכולות יסודי, העל בחינוך ההעבודות במסגרת -ת

העבודותהנבחרותמכלמחוז,זוכות.(ההערכההחלופיתהנדרשבתחוםהדעת31)עמ'מחוון,בהתאםל30%

לפרסוםבספרהמופץלבתיהספר.אלההזוכותבמקומותהראשונים,מקבליםאותהוקרהופרסבמעמדארצי

מיוחד.

צוותההדרכהעומדלרשותכםויסייעבהתווייתהתכניתוהפעלתהבביתהספר.

חידוןהתנ"ך .ה

מאותהואשיאהשלהיערכותולימודלאורךהשנה.בכלשלבקיומושלחידוןהתנ"ךהעולמילנוערביוםהעצ

הנציגיםלומדיםבאופןנרחבאתפרקיהתנ"ך,ומתמודדיםלעלותלשלבהבאעדלמעמדהחידוןהעולמי.

תחושתגאווהגדולהכאשרנציגיהתלמידיםמהחינוךהממלכתי,מגליםבקיאותבתנ"ך,ומגיעיםעדלשלביו

ז החידון. של ולהוהסופיים לציין המקום ה המלווים המורים של פועלם את מנתקיר על התלמידים, את

שיוכלולהגיעלמעמדמכובדזה.בהוקרהוהערכהלתלמידיםולמוריהם.

 התנ"ך בחידון שלביוההשתתפות על ההשתתפות בנוסף בו. ובקיאות התנ"ך ללימוד גדולה זכות מהווה

נוספות בהטבות התלמיד את מזכה חומריהשונים, ההיערכות, שלבי על בתיכון. התנ"ך לימודי במסגרת

משרדהחינוך.אתרהלימוד,ההטבותלמתמודדיםניתןלקרואב

תזו,ולסייעבידםבהיערכותאנוקוראיםלכםהמוריםלתנ"ך,לעודדאתתלמידכםלקחתחלקבחוויהלימודי

בכלאחדמשלביהחידון.

 929-העשרותלימודיות .ו

.שיתופיהפעולההללו,מציעיםלכםהמורים929שיתופיפעולהרביםישלפקוחעלהוראתהתנ"ךלביןמיזם

מגווןשלפעילויות,להרחבהוהעשרתתהליכיההוראהלמידהוההערכה.

מגווןועשירבתוכנו,שיהווהנדבךמשמעותיבתהליכיההוראהוהלמידהבתנ"ך.אנועומליםעלבנייתצירזמן

והרח העשרה יחידת של פיתוח התחלנו כן כמו סיום עם ההגבר. מיחידות באחת הפתובה נוכלתהליכי ח

,לשימושהמורים.929ובמיזםלפרסמםבאתרתנ"ךממלכתי

גיווןהרחבהוהעשרהבדרכיה.ל.ה.האחתהזמנתמרצהשתיתכניותקיימותופועלותבבתיהספר,המעודדות

בכפוףלתקציבהמיועדלכך.השנייההיאפלטפורמהמאגרהמרציםבנושאיםשונים,מתוך שמציעהמיזם,

לפיבחירתו.929,עםפוסטפריעטו,ופוסטשלכותבימשלו929דיגיטליתבההתלמידיכולליצורדף

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/TochnitTashat.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/TochnitTashat.pdf
https://edu.gov.il/noar/BibleContest/youth/Pages/materials.aspx
https://airtable.com/shrfMNs97mZg0AIhu/tblqm5LnBIhWL6xDO
https://www.929.org.il/myPages
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אל בפעילויות חלק לקחת מוזמנים המורים אתם והרחבה העשרה בגיוון ולהיתרם ולרווחתה, לרווחתכם

תלמידיכםבדרכיה.ל.ה.



 מערך צוות הדרכה  .13

רבים,וצוותההדרכההתאיםאתעצמולנסיבותולדרישותהמקצועיותשנדרשוהשנההציבהבפנינואתגרים

ל עמד ההדרכה צוות המורים. מכם בכל מקצועית בידיכם וסייע להוקיררשותכם המקום זה לו. שנדרש

ולהעריךאתמסירותםללאמיצרים,ופועלםמתוךאחריותותחושתהשליחותאלמולצוותיהמקצועבבתי

תודה!אלההספר.עלכל

תפקידיצוותההדרכההואמגווןורחב.המדריךהמחוזיתפקידוללוותאתהצוותהמקצועי,בהתאםלצרכיו

בתחוםתהמקצועייםבכלתהליכיה.ל.ההנדרשים.כמוכן,מדריכיםייעודייםמלוויםאתהתכניותהייחודיו

 לעיל. נכתב עליהם "בהדעת, המקצועי הפתוח במסגרת הדעתבנוסף, בתחום המורים זוכים נכון...", רוח

לליוויוהכוונהמקצועית,כלאחדבמסלולהפתוחהמקצועיבוהואבחר.

אתםמוזמניםלהיעזרבצוותההדרכהבהתאםלצרכיכםהמקצועיים.רשימתצוותההדרכהבחלוקהאזורית,

תכניותייעודיות,תחומיאחריות,מופיעהבאתרתנ"ךממלכתי.

לתחוםהדעת.כתמיד, ובעיההקשורה שאלה בכל ישירות לפנותאליי המורים, ציבור מזמינהאתכם, אני

אשתדללהיענותלפניותיכםבהקדםהאפשריולתתמענהבמידתהאפשר.צוותהמדריכיםהארצייםהאמונים

עלתחומיםמקצועיים,עומדגםהואלרשותכםלכלמהשיידרש.





ם.שאוברכה,והצלחהבעמלכ



בהערכהרבה,

 ענת צידון  



מנהלתתחוםדעתתנ"ךממלכתי



 
 הפקוח על הוראת המקרא

בחינוך הממלכתי    

 

 

 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות

 א' מורשת אגף

 ישראל מדינת

 החינוך משרד





העתקים:

יו"רהמזכירותהפדגוגית–דר'מירישליסל

סגניתיו"רהמזה"פומנהלתאגףא'לפיתוחפדגוגי–גב'דליהפניג

מנהלאגףא'מורשת-מריובלאוליבסטון

יסודי-מנהלתאגףא'לחינוךעל-גב'דסיבארי

מנהלתאגףא'לחינוךהיסודי-גב'אתיסאסי

מנהלאגףהבחינות–מרדוידגל

מנהלימחוזותבמשרדהחינוך

 ימדריכיתנ"ךבחינוךהממלכת


