
 

 

 
 

 
 

 אדם בונה למידה

 הפדגוגית המזכירות

 ישראל מדינת

 החינוך משרד
 מינהל החינוך הדתי

 הפיקוח על הוראת התנ"ך

 

 8/20בס"ד מנחם אב תש"פ 

 

 "אמיקוד תנ"ך חמ"ד תשפ

 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 

, ההתגייסות, היצירתיות והנכונות הרבה שהפגנתם תוך כדי תנועה, לכולכם על העבודה המאומצת

 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 

כולנו מגיעים לשנת הלימודים בתחושה שנה, הופך להיות אתגר שיהיה פרוס על פני השנה כולה, ו

 של אי וודאות ביחס לרצף השנה והאתגרים שילוו אותנו במהלכה. 

שגרת הלמידה המסורתית שלנו תופר ללא ספק במהלך השנה ונידרש כולנו להגמיש את עבודתנו 

ה ולהמשיך להיות יצירתיים בתהליכי ההוראה והלמידה שנקיים. על מנת לסייע לכם בהגמשת העבוד

אנו מציגים במסמך זה הצעה לתכנון ההוראה הלוקחת בחשבון צמצום של היקפי הלמידה במהלך 

 השנה ושינויים שידרשו בהתאם למציאות של מעבר מלמידה פנים אל פנים ללמידה מרחוק וחזרה. 

בהצעה זו אנו מבקשים לסייע לכם בבחירת תכני הלימוד במהלך השנה, ובהצעות להוראה ולמידה 

 של תכני הלימוד הללו בדרכים מיטביות.  מקוונת

חשוב לציין כי דווקא כאשר לא ברור היקף הלמידה משבוע לשבוע, נדרש עוד יותר לוודא כי מה 

שנלמד יאפשר לתלמידים להעמיק בתחום הדעת ויהיה מבוסס גם  על הקניית מיומנויות למידה 

 ותרגולן. 

יבת הביניים, המבוסס על ההנחה שניתן יהיה טבלת מיקוד ההוראה והלמידה בחט במסמך שלפניכם

מהתכנים הנלמדים בשנת לימודים רגילה.  הטבלה שלפניכם היא הבסיס לעבודת  70%-ללמד כ

הטבלה מבוססת על יחידות ההוראה התכנון והתאמתה לצורכי בית הספר והתלמידים שלכם. 

בתחילת שנה זו.  החדשות בתנ"ך שיעמדו לרשותכם באתר חומרי הלמידה של משרד החינוך

בתחילת השנה יעמדו לרשותכם חלק מן היחידות ובמהלכה אנו מקווים בעז"ה להמשיך ולהעלות את 

חומרי הוראה המתאימים גם להוראה מרחוק. נמליץ על עיון מחודש שאר היחידות. במקביל מוצעים 

 (הלימודים לתכנית קישור)גם בתכנית הלימודים לצורך בחירה והתאמה של התכנים 

 בתפילה שנזכה ללמוד וללמד ושלא נחסיר תורה מילדי ישראל,

 איילת סיידלר

  מפמ"ר תנ"ך בחמ"ד

 

https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=c9c35e87-ffde-4a7a-b74c-682b5777e91c&lang=HEB


 

 

 
 

 
 

 אדם בונה למידה

 הפדגוגית המזכירות

 ישראל מדינת

 החינוך משרד
 מינהל החינוך הדתי

 הפיקוח על הוראת התנ"ך

 כתה ג - חומש שמות  -תכנית הלימודים 

רשימת הנושאים 

 הנלמדים ג

פיתוח מקצועי  המלצות וחומרי עזר פרקים  ומיקוד תוכן   

 מלווה

 

 

 

 

 שעבוד מצרים

 

 

 

  

 

  פתיחה, שם הספר  מבוא

 

הרצאת מבוא 

 לחומש+מצגת

 

 מסמך המיומנויות

 

 שיעורים ומהלכי הוראה

 

 

 

 

מפגש הדרכה 

מקוון פתיחת 

 שנה

 

 מבחר הרצאות

 

 

מדריך משימת 

 הערכה

 ירידת ישראל מצרימה ועבודת הפרך -השעבוד  טו-א, א

 עמידתן בגבורה בפני גזירת פרעה להריגת הבנים. -המיילדות  כב-א, טז

 מסירותן של הנשים שהצילו את משה לאחר לידתושה, הולדת מ י-ב, א

אחיו העבדים, האנשים הנצים ובנות יתרו מול  -משה עוזר לכל חלש הנקרה בדרכו כב-ב, יא

 הרועים

 ה.גאולשולח את משה לשליחות הההתגלות בסנה, ה'  יא -ג, א

 ה' שלח אותו.ה' נותן למשה שלושה אותות שיגרמו לעם ישראל להאמין ש ט-ד, א

 ''לא איש דברים אנכי'' -סירוב משה יז, לא-יד, 

 שליחות משה ואהרן אל פרעה, הבקשה לשלוח את בני ישראל פרק ה

https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=f0a3383e-d0d3-43d1-a075-e00a946bea57&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=f0a3383e-d0d3-43d1-a075-e00a946bea57&lang=HEB
http://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=2781d97e-d9ca-423f-b01d-de0d1e064e14&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=f0a3383e-d0d3-43d1-a075-e00a946bea57&lang=HEB
http://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=8e4bbc7b-79ce-4221-9251-a6069baeae83&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=a6605589-7d0f-4fc0-9c1d-14c3618efeb3&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=a6605589-7d0f-4fc0-9c1d-14c3618efeb3&lang=HEB


 
 

 בס"ד

רשימת הנושאים 

 הנלמדים ג

פיתוח מקצועי  המלצות וחומרי עזר פרקים  ומיקוד תוכן   

 מלווה

 משימת הערכה ארבע לשונות גאולה יב-פרק ו' א 

  אות התנין -השליחות השניה יג-פרק ז ח

 

 

 שיעורים ומהלכי הוראה

 

 

 

מפגש הדרכה 

 מקוון מלווה

 

 

 

 

 

 עשרת המכות

 מכת דם כה-ז, יד

 מכת צפרדע, הכאת היאור והכרת הטוב של משה כט -ז, כו

 מכות כנים וערוב טו-ח, א

 מכות דבר ושחין ט, יב -ח, טז

 מכת ברד וסיכום הפרשה לד-ט, יג

 מכות ארבה וחושך.  פרק י

 ההתראה וההכנות למכת בכורות י-יא, א

הציווי על הקרבת הפסח במצרים והפיכתו לציווי לדורות לזיכרון כחג  -פסח דורות  כ-יב, א

 פסח

לשלח את כל מות כל בכורי מצרים, זעקת המצרים וציוויו של פרעה  -מכת בכורות  לו-יב, כט

 בני ישראל ורכושם.

https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=a6605589-7d0f-4fc0-9c1d-14c3618efeb3&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=f0a3383e-d0d3-43d1-a075-e00a946bea57&lang=HEB


 
 

 בס"ד

רשימת הנושאים 

 הנלמדים ג

פיתוח מקצועי  המלצות וחומרי עזר פרקים  ומיקוד תוכן   

 מלווה

 

 

 

 יציאת מצרים

אפיית המצות והמצוות שנועדו לזיכרון יציאת  -היציאה ממצרים ומצוות הזכרון יג, טז -יב, לז

 מצרים: קדושת הבכורות, וסיפור יציאת מצרים לבנים.

 

 

 

 

 

 שיעורים ומהלכי הוראה

 

 

 

 

מפגש הדרכה 

 מקוון מלווה

 

 

 

 המסע ממצרים, עמוד הענן ועמוד האש כב-יג, יז

 נס קריעת ים סוף  לא -יד, טו

 שירת הים, לימוד כללי  כא-טו, א

והעצירה בנווה המדבר  הקשיים שבמדבר, נס המתקת המים –מרה ואילים  כז -טו, כב

 שבאילים.

 תלונת בני ישראל, הנסים שבמן ותיאור הנסיונות שבלקיטתו –נס ירידת המן  פרק טז

 תלונת בני ישראל על המים ונס הוצאת המים מן הסלע.  –רפידים  פרק יז

 התפילה, המלחמה והזכרון –מלחמת עמלק  

 

 

  יאור בואו של יתרו ומשפחת משה, קבלת הפנים שנערכה עבורו ודברי משה אליו.ת יב-יח א

 

 

 
 מערך המשפט –עצת יתרו  כז-יח, יג

https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=f0a3383e-d0d3-43d1-a075-e00a946bea57&lang=HEB
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רשימת הנושאים 

 הנלמדים ג

פיתוח מקצועי  המלצות וחומרי עזר פרקים  ומיקוד תוכן   

 מלווה

 

 

 

 

 

מתן תורה 

 והמשפטים

הקולות, ברקים,  –שלשת ימי הגבלה''. מעמד הר סיני ''–ההכנות למעמד הר סיני  פרק יט

 עשן ואש

 

 

 שיעורים ומהלכי הוראה

 

 

 משימת הערכה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מפגש הדרכה 

 מקוון מלווה

 

מדריך משימת 

 הערכה

 

 צוות האמונהמ –עשרת הדברות  ו-כ, א

זכור, כבוד וקדושת השבת. מצוות לא  -, מצוות השבת מצוות עשה -עשרת הדברות  י-כ, ז

 שביתה ממלאכה -תעשה

 כבוד הורים –עשרת הדברות  כ, יא

 מצוות בין אדם לחבירו יג-כ, יב

   

 פרק כא

 פתיחה ועבד עברי

 תשלומי נזקי גוף

 שור, בור ואש –יזיק  אחריות לרכושנו שלא

 

 פרק כב

 דין כפל ותשלומי ארבעה וחמישה

 דיני  ארבעת השומרים

 איסור שוחד והטיית משפט, הכרעה על פי רוב 

https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=f0a3383e-d0d3-43d1-a075-e00a946bea57&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=a6605589-7d0f-4fc0-9c1d-14c3618efeb3&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=a6605589-7d0f-4fc0-9c1d-14c3618efeb3&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=a6605589-7d0f-4fc0-9c1d-14c3618efeb3&lang=HEB


 
 

 בס"ד

רשימת הנושאים 

 הנלמדים ג

פיתוח מקצועי  המלצות וחומרי עזר פרקים  ומיקוד תוכן   

 מלווה

  מצוות השבת אבדה ופריקה פרק כג

 איסור אונאת הגר שיעורים ומהלכי הוראה

 עליית משה להר 'ארבעים יום' פרק כד

 

 

 

 

 

 המשכן 

 וחטא העגל

 

 כהפרק 

  התרומות למשכן -הציווי על המשכן, הנדבה 

 

 משימת הערכה

 

 

 

 שיעורים ומהלכי הוראה

 

מדריך משימת 

 הערכה

 

 

מפגש הדרכה 

 מקוון מלווה

 

 

מבצעי חזק 

ונתחזק, חידות 

 ופעילויות

 ית ארון הבר –כלי קדש הקדשים 

 המנורה, השולחן ומזבח הקטורת –כלי הקודש 

 הקרשים והיריעות –המבנה  פרק כו

 החצר, המזבח והכיור פרק כז

 בגדי כהונה פרק כח

 מצוות מחצית השקל פרק ל 

 

 פרק לב

 חטא העגל ושבירת הלוחות

 תפילת משה, 'סלחתי כדברך'

 מתן לוחות שניים פרק לד

https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=f0a3383e-d0d3-43d1-a075-e00a946bea57&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=a6605589-7d0f-4fc0-9c1d-14c3618efeb3&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=f0a3383e-d0d3-43d1-a075-e00a946bea57&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=a6605589-7d0f-4fc0-9c1d-14c3618efeb3&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=a6605589-7d0f-4fc0-9c1d-14c3618efeb3&lang=HEB


 
 

 בס"ד

רשימת הנושאים 

 הנלמדים ג

פיתוח מקצועי  המלצות וחומרי עזר פרקים  ומיקוד תוכן   

 מלווה

 התנדבות החומרים, מעשה חכמי הלב פרק לה

 הקמת המשכן והשראת השכינה פרק מ

 

  



 
 

 בס"ד

 ד תהיכ -חומש ויקרא – תכנית הלימודים

 

רשימת הנושאים 

 הנלמדים
 המלצות וחומרי עזר פרקים ומיקוד תוכן

תהליכי פיתוח 

 מקצועי מלווה

 

 

 

 

 

 

 

 פרקי הקרבנות

 ויקרא, שמו, החומש השלישי. קישור לחומש שמות, ספר -פתיחה לספר

 היכן נעשה הקרבן במשכן -המזבח –הקדמה 

מתווה 

 -למחצית א'  מפורט

 יח -פרקים א 

 

 מסמך המיומנויות

 

שיעורים וחומרים 

 מלווים

 

הרצאת מבוא  

+  לחומש ויקרא

 מצגת מלווה

 

 על החומש

 

וון מפגש הדרכה מק

 פתיחת שנה

 

 מבחר הרצאות

 המושג קרבן, מהו קרבן, ממה בא, המושג נדבה. -הקרבן פרק א

 העולה, מטרת הקרבן, שמו -קרבן עולה

 קרבן מהצומח –המנחה  פרק ב

 'קרבן העני', ערך הקרבן כפי הכוונה ולא כפי הערך הכספי -ווי הקרבןש

 קרבן השלמים, שמ הקרבן, ההבדל בינו לבין עולה פרק ג

 קרבן החטאת. -המושג 'שוגג', והצורך לתקן, שם הקרבן  -קרבן החטאת פרק ד

 .דוגמא: אשם מעילות, סיכום -קרבן אשם,

 .ומת הדשןתפקיד הכהנים במשכן ותר -פרק ה

 .המושגים קדשי קדשים וקדשים קלים ז-פרקים ו

 .חניכת הכהנים לתפקידם -ימי המילואים פרק ח

 

 

 

 יום חנוכת המזבח, ברכת העם -היום השמיני פרק ט

 חטא נדב ואביהו והאבל פרק י

שיעורים וחומרים 

 מלווים

 

 

 

מפגש הדרכה מקוון 

 מלווה

 

חיות מותרות, דגים, עופות, סימני הטהרה, שרצים, ההשפעה על  -כשרות המאכלים פרק יא

 חיינו.

 .מהו המצורע, לשון הרע, דיני האבל, מהי הצרעת פרק יג

https://lilmod.cet.ac.il/CETHandler.ashx?n=CetEntities.FileViewer&i=7b6c26a9-ffd0-426d-b508-19d6c9d151f1&id=667119
https://lilmod.cet.ac.il/CETHandler.ashx?n=CetEntities.FileViewer&i=7b6c26a9-ffd0-426d-b508-19d6c9d151f1&id=667119
https://lilmod.cet.ac.il/CETHandler.ashx?n=CetEntities.FileViewer&i=7b6c26a9-ffd0-426d-b508-19d6c9d151f1&id=667119
http://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=2781d97e-d9ca-423f-b01d-de0d1e064e14&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=d4a6b880-06f3-4ffd-97bb-b1ebb8ab793e&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=d4a6b880-06f3-4ffd-97bb-b1ebb8ab793e&lang=HEB
https://www.youtube.com/watch?v=jYVDHj0eats&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=jYVDHj0eats&spfreload=10
https://lilmod.cet.ac.il/CETHandler.ashx?n=CetEntities.FileViewer&i=7b6c26a9-ffd0-426d-b508-19d6c9d151f1&id=608064
http://storage.cet.ac.il/assets.api/uploads/201608/e772b23617af4fbcbd750cadc2cf0b4d/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9%D7%94%20%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%94%20%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90.pdf
http://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=8e4bbc7b-79ce-4221-9251-a6069baeae83&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=d4a6b880-06f3-4ffd-97bb-b1ebb8ab793e&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=d4a6b880-06f3-4ffd-97bb-b1ebb8ab793e&lang=HEB


 
 

 בס"ד

רשימת הנושאים 

 הנלמדים
 המלצות וחומרי עזר פרקים ומיקוד תוכן

תהליכי פיתוח 

 מקצועי מלווה

פרקי הטהרה 

 והכפרה

  תהליך החזרה למחנה -טהרת המצורע פרק יד

משימת הערכה 

 "הכהנים"

משימת כהנים 

 צרעת הבית וסיום  מדריך למורה

 סדר העבודה והכפרה על עם ישראל -עבודת כהן גדול פרק טז

 איסור דם, כיסוי הדם פרק יז

 ההליכה בחוקות הגוי פרק יח

 

 

 דפי עזר ללימוד

 

 יחידת היכרות עם רש"י ופירושו, כתב רש"י -רשי הכרות פירוש רש"י

 

 

 

 

 

 

 מצוות פרק יט

 .הקדמה כללית על הפרקב -פסוקים א

 שבת -פסוק ג

 

 

 

 

שיעורים וחומרים 

 מלווים

 

 

מפגש הדרכה מקוון 

 מלווה

 מתנות עניים  י-פסוקים ט

 צדק ויושר י"ג -פסוקים י"א

 פגיעה בזולת פסוק י"ד

 משפט צדק פסוק ט"ו

 רכילות , לא תעמד על דם רעך  פסוק ט"ז

 איסור שנאה ומצוות תוכחה פסוק י"ז

 נקימה ונטירה איסור פסוק י"ח

 איסורי כלאיים פסוק י"ט

 ערלה ונטע רבעי כ"ה -פסוקים כ"ג

 שמירת שבת, מורא מקדש ל"א-פסוקים כ"ט

http://storage.cet.ac.il/assets.api/uploads/201702/de38bdde3cbe40808fb9dc5a54e24065/%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%20-%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf
http://storage.cet.ac.il/assets.api/uploads/201702/de38bdde3cbe40808fb9dc5a54e24065/%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%20-%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf
http://storage.cet.ac.il/assets.api/uploads/201702/47328cdcda2c40b9b9306d5b49792d45/%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94%20-%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf
http://storage.cet.ac.il/assets.api/uploads/201702/47328cdcda2c40b9b9306d5b49792d45/%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94%20-%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=c7b3def1-b9d4-40c8-a151-5ff5d2c42254&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=d4a6b880-06f3-4ffd-97bb-b1ebb8ab793e&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=d4a6b880-06f3-4ffd-97bb-b1ebb8ab793e&lang=HEB


 
 

 בס"ד

רשימת הנושאים 

 הנלמדים
 המלצות וחומרי עזר פרקים ומיקוד תוכן

תהליכי פיתוח 

 מקצועי מלווה

 היחס לזקן ולגר ל"ד -פסוקים ל"ב

 ל"ו מניעת עוול במסחר – פסוקים ל"ה

 חתימה וסיכום הפרק פסוק ל"ז

 

 

 המועדים

 קדושת הזמן וחג הפסח פרק כג

 ושבועותספירת העומר 

שיעורים וחומרים 

 מלווים

 

משימת הערכה 

 מועדים

 

 

מפגש הדרכה מקוון 

 מלווה

המועדים מדריך 

 למורה

 ראש השנה ויום כיפור

 סוכות וסיום

 המאור, לחם הפנים שמןפרק כד 

 

קדושת הארץ וחובות 

 הגאולה

 מצוות השמיטה פרק כה

 מצוות היובל 

שיעורים וחומרים 

 מלווים

 

מבצעי חזק ונתחזק, 

 רץ לשומרי השמיטה הבטחת הא חידות ופעילויות

 וכי ימוך אחיך, החובה לסייע 
 

  גר ותושב

 

 התוכחה וסיום

 הברכות

 התוכחה

 

 הבטחת הגאולה

 דיני הערכים -ֶהקדשים

https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=d4a6b880-06f3-4ffd-97bb-b1ebb8ab793e&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=d4a6b880-06f3-4ffd-97bb-b1ebb8ab793e&lang=HEB
http://storage.cet.ac.il/assets.api/uploads/201702/f9b20e8df75148a5a7fc01de488b443c/%D7%97%D7%92%D7%99%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20-%20%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%20-%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf
http://storage.cet.ac.il/assets.api/uploads/201702/f9b20e8df75148a5a7fc01de488b443c/%D7%97%D7%92%D7%99%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20-%20%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%20-%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf
http://storage.cet.ac.il/assets.api/uploads/201702/e707a40b50164c929094fa1cb971d5b8/%D7%97%D7%92%D7%99%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20-%20%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf
http://storage.cet.ac.il/assets.api/uploads/201702/e707a40b50164c929094fa1cb971d5b8/%D7%97%D7%92%D7%99%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20-%20%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=d4a6b880-06f3-4ffd-97bb-b1ebb8ab793e&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=d4a6b880-06f3-4ffd-97bb-b1ebb8ab793e&lang=HEB


 
 

 בס"ד

חומש במדבר כיתה הכנית לימודים ת  

 

רשימת הנושאים 

 הנלמדים

 פיתוח מקצועי מלווה המלצות וחומרי עזר פרקים ומיקוד תוכן

 

 

 

 

 

 

 

 

סידור המחנות וההכנות 

 למסע 

 

 

  הקדמה לספר  

 

 

 הרצאת מבוא לחומש+מצגת

 

 מסמך המיומנויות

 

 שיעורים ומהלכי הוראה

 

 

 משימת הערכה

 

 

 

מפגש הדרכה מקוון 

 פתיחת שנה

 

 מבחר הרצאות

 

 

 מדריך משימת הערכה

 הציווי והסיבה למפקד ב-, אא

 צורת המנין  ד-, גא

 מספרי השבטים מז-מד א

 ייחודו ותפקידו של שבט לוי נג-, מחא

 סדר הדגלים והמחנה ב-, אב

 משפחות לוי ומשא המשכן פרק ג

 הנזיר  פרשת ח-, או

 ברכת כהנים כז-, כבו

 חנוכת המזבח וקורבנות הנשיאים  פרק ז, כללי

 פסח שני יא-, וט

 עמוד הענן והאש במסע כג-, טוט

 החצוצרות  ב-, אי

https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=41e4b75d-077b-4bd7-a8e2-0b967947c403&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=41e4b75d-077b-4bd7-a8e2-0b967947c403&lang=HEB
http://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=2781d97e-d9ca-423f-b01d-de0d1e064e14&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=41e4b75d-077b-4bd7-a8e2-0b967947c403&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=41e4b75d-077b-4bd7-a8e2-0b967947c403&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=a6605589-7d0f-4fc0-9c1d-14c3618efeb3&lang=HEB
http://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=8e4bbc7b-79ce-4221-9251-a6069baeae83&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=a6605589-7d0f-4fc0-9c1d-14c3618efeb3&lang=HEB


 
 

 בס"ד

רשימת הנושאים 

 הנלמדים

 פיתוח מקצועי מלווה המלצות וחומרי עזר פרקים ומיקוד תוכן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המסע 

  –והתלונות 

 2שנה 

 

 

  התאווה לבשר והתלונה על המן ו-, דיא

 

 

 שיעורים ומהלכי הוראה

 

 

 

 

 

 שיעורים ומהלכי הוראה

 

 

 

 

 

 

 

 

מפגש הדרכה מקוון 

 מלווה

 

 

 

מפגש הדרכה מקוון 

 מלווה

 

 

 

 

 

 

 

 

 תגובת משה לתלונה   יד-, יאיא

 מינוי שבעים הזקנים יז, כט-, טזיא

 מעשה השלו לד-לא יא,

 חטא מרים ומעלת נבואת משה ח-ג, ז-, איב

 שילוח המרגלים יט-ג, יח-, איג

דיבת הארץ, ומרד העם נגד המסע  –חטא המרגלים  לג-, כזיג

 לארץ     

 עמידת כלב ויהושע מול העם ח-ו דל, י יג

 ההעונש ותפילת מש כד-, יחיד

 מצוות חלה כא-, יזטו

 מצוות ציצית מא-, לוטו

 מרד קרח, וטענתו ג-, אטז

 נסיון הפיוס לבני לוי  ט-, חטז

 נס בקיעת האדמה לב-, כחטז

 התלונה השניה ומעשה הקטרת יג-, טיז

https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=41e4b75d-077b-4bd7-a8e2-0b967947c403&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=41e4b75d-077b-4bd7-a8e2-0b967947c403&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=41e4b75d-077b-4bd7-a8e2-0b967947c403&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=41e4b75d-077b-4bd7-a8e2-0b967947c403&lang=HEB


 
 

 בס"ד

רשימת הנושאים 

 הנלמדים

 פיתוח מקצועי מלווה המלצות וחומרי עזר פרקים ומיקוד תוכן

  מעשה המטות כג-, כאיז

 

 

 

 

 

 שיעורים ומהלכי הוראה

 

 

 

 

מפגש הדרכה מקוון 

 מלווה

  חוק הפרה אדומה ב-, איט 

 

 

 

 

 שיעורים ומהלכי הוראה

 

 

 משימת הערכה

 

 

 

מפגש הדרכה מקוון 

 והמלו

 

 

 

 

 מדריך משימת הערכה

 

 

 

 

 

 המסע בעה"י המזרחי 

 40שנה  –

 

 מעשה מי מריבה, חטא משה יא-, זכ

 מעקף ארץ אדום יח-, יזכ

 מות אהרן כט-, כהכ

 מעשה נחש הנחושת ט-ח ,כא

 מלחמת סיחון ועוג פרק כא

 בלק ובלעם ו-, הכב

 מעשה האתון לא-, כזכב

 משלי בלעם ,יכג

https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=41e4b75d-077b-4bd7-a8e2-0b967947c403&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=41e4b75d-077b-4bd7-a8e2-0b967947c403&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=41e4b75d-077b-4bd7-a8e2-0b967947c403&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=a6605589-7d0f-4fc0-9c1d-14c3618efeb3&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=a6605589-7d0f-4fc0-9c1d-14c3618efeb3&lang=HEB


 
 

 בס"ד

רשימת הנושאים 

 הנלמדים

 פיתוח מקצועי מלווה המלצות וחומרי עזר פרקים ומיקוד תוכן

 כד-, כגכג 

 ו-, הכד

 

 

 

 

 

 

 

 לקראת הכיבוש והנחלה

 

 

  מעשה פנחס ושכרו יג-, יכה

 

 

 

 

 

 

 

 

 שיעורים ומהלכי הוראה

 

 

 

 

 

 

 

מפגש הדרכה מקוון 

 מלווה

 

 

 

מבצעי חזק ונתחזק, 

 חידות ופעילויות

 כללי, המפקד לקראת חלוקת הארץ פרק כו

 בנות צלפחד  ז-, דכז

 מינוי יהושע יח-, טוכז

 תיאור כללי פרשת המוספים, כט-פרקים כח

 הפרת נדרים פרק לא

 בקשת בני גד ובני ראובן יח-ו, טז-, הלב

 מסעי בני ישראל ב-, אלג

 נחלת הארץ, גבולות הארץ פרק לג

 ערי מקלט יד-, טלה

 חתימה וסיום 

 בס"ד

  

https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=41e4b75d-077b-4bd7-a8e2-0b967947c403&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=41e4b75d-077b-4bd7-a8e2-0b967947c403&lang=HEB


 
 

 בס"ד

 כיתה ו  -חומש דברים  –תכנית הלימודים 

תהליכי פיתוח  המלצות וחומרי עזר ם, נושאים ומיקוד תוכןפרקי   הנלמדים הנושאים

 מקצועי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נאום המוסר 

 והאמונה

  ספר דברים, הספר החמישי בחומש, ספר משנה תורה -פתיחה  ג-א, א

 

 מבוא לחומש

 מתווה מפורט

 

פסוקים ללימוד עם 

 רש"י

 

מערכי שיעור 

 ומהלכי הוראה

 

 מסמך המיומנויות

 

 

 

 

 

 

 הדרכה מקוונת מלווה

 

 

 מבחר הרצאות

 

 

 

מדריך למורה 

 משימת שמע

 

 

 

 הפתיחה של דברי משה, דברי תוכחה. לימוד על פי ד"ה ברש"י -הדברים'  ה-א, א

 ציאת מצרים, חובות הדייניםמעשה מינוי הדיינים בשנה השניה לי יז-א, ט

כט, השאר תיאור -אזכור מעשה המגלים בשנה השניה )מיקוד בפסוקים כג כט-א, כג

 כללי(

 מעקף ארצות אדום, מואב ועמון -המסע בעבר הירדן  ב, כללי

 מלחמת סיחון וכיבוש הגלעד -מלחמת סיחון   ב, כללי

 וג וכיבוש הבשןמלחמת ע –מלחמת עוג מלך הבשן ג, כללי

 בקשת משה להיכנס לארץ והדחיה כט-ג, כג

  'לא תספו' ו'לא תגרעו', ורש"י לפס' ב ד-ד, א 

https://www.youtube.com/watch?v=Hz3AW_-q0Ds&spfreload=10
http://storage.cet.ac.il/assets.api/uploads/201711/bf317f49a84846beb1e754a7e60a01c5/%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%95%D7%94%20%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%20%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%90-%D7%9B.pdf
https://storage.cet.ac.il/assets.api/uploads/201810/e41cbac5995d4197b3fee6ea70eea37e/%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%99%20%D7%A8%D7%A9%20%D7%99%20%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A9%20%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf
https://storage.cet.ac.il/assets.api/uploads/201810/e41cbac5995d4197b3fee6ea70eea37e/%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%99%20%D7%A8%D7%A9%20%D7%99%20%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A9%20%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=152d3db7-ab23-4102-bbec-f6298cefa253&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=152d3db7-ab23-4102-bbec-f6298cefa253&lang=HEB
http://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=2781d97e-d9ca-423f-b01d-de0d1e064e14&lang=HEB
http://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=8e4bbc7b-79ce-4221-9251-a6069baeae83&lang=HEB
http://storage.cet.ac.il/assets.api/uploads/201702/ca6c5f884d7b40a184354800ba3af46c/%D7%A9%D7%9E%D7%A2%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20-%20%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94%20-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf
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 בס"ד

תהליכי פיתוח  המלצות וחומרי עזר ם, נושאים ומיקוד תוכןפרקי   הנלמדים הנושאים

 מקצועי

  של עם ישראל בקרבתו לה': בתפילה ובקבלת חוקי התורה ייחודו ח-ד, ה

מערכי שיעור 

 ומהלכי הוראה

 

 

 

 

 

 

 הדרכה מקוונת מלווה

 בין אדם למקום  -עשרת הדברות  יז-ה, ו

 בין  לחבירו  -עשרת הדברות 

 האמונה והמצוות בפרשה –פרשת 'שמע'  ט-ו, ד

 איסור ההתערות בתרבות הארץ ח-ז, א 

 איסורי קרבה וחיתון, הריחוק מחפצי עבודה זרה

 

מערכי שיעור 

 ומהלכי הוראה
 ההתמודדות עם הפחד מהמלחמה -'רבים הגוים האלה'  כה-ז, יז

  ם,טוב הארץ במחצבים, שבעת המינים, ומקורות המי -מעלת ארץ ישראל  י-ח, ז 

 

 

 

מערכי שיעור 

 ומהלכי הוראה

 

 בשפע ובהצלחה קיימת סכנה,  -'ורם לבבך'  כ-ח, יא

 מצות יראת ה', היחס לגר -מצוות יראת ה'  כב-י, יב

 ארץ ישראל מול ארץ מצרים 'למטר השמים שתה מים' וד"ה ברש"י יב-יא, י

 השכר והעונש בקיום המצוות -פרשת 'והיה אם שמוע'  פרק טז

 הבחירה החופשית לב-יא, כו 

 'הברכה והקללה' נתונה בידי האדם ,ומתוך כך אחריותו על בחירותיו.

  עם הכניסה לא"י עבודת ה' תתקיים במקום אחד  -'המקום אשר יבחר ה''  יב-יב, א 
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 בס"ד

תהליכי פיתוח  המלצות וחומרי עזר ם, נושאים ומיקוד תוכןפרקי   הנלמדים הנושאים

 מקצועי

 

 

 

 

 

 

 

 

 המצוות

  הפיתוי לשמוע לנביא שקר, והאיסור לעשות כן -נביא השקר  ו-יג, ב

 

 

 

מערכי שיעור 

 ומהלכי הוראה

 

 

 

 הדרכה מקוונת מלווה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הדרכה מקוונת מלווה

 שמירה על הקדושה ואיסור ההליכה בחוקות הגוי -'עם קדוש אתה'  ב-ד, אי

 סימני הטהרה בבע"ח כא-יד, ג

 בהמה, עופות ודגים המותרים באכילה

 מצוות מעשר שני   כט-יד, כב

 הסבר מצוות שמיטת כספים ו-טו, א

 מצוות צדקה צדקה והלוואה יא-טו, זי

 ה לעבדחובת הענק יח-טו, יב

 מהם שלש הרגלים, העליה לרגל, מצוות השמחה יז-טז, א

  חובת מינוי הדיינים, משפט צדק ורדיפת הצדק כ-טז, יח

 

 

 

 

 ההיררכיה במערכת המשפט יג-יז, ח

 מינוי המלך ומצוות המלך כ-יז, יד

 איסור השמיעה לקוסמים ונביאי שקר אלא לנביא אמת כב-יח, ט

 הסגת גבולאיסור   יט, יד 

 כהן משוח מלחמה והחוזרים מהמלחמה ט-כ, א
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 בס"ד

תהליכי פיתוח  המלצות וחומרי עזר ם, נושאים ומיקוד תוכןפרקי   הנלמדים הנושאים

 מקצועי

מערכי שיעור  חובת הקריאה לשלום, איסור השחתה כ-כ, י

 ומהלכי הוראה

 

 

 

משימה מסכמת 

 שופטים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הדרכה מקוונת מלווה

 

 

 עגלה ערופהדין  ט-כא, א

 

 פרק כא  

 , הדין, 'דיברה תורה כנגד יצר הרע'אשת יפת תואר 

 ירושת בכורדין 

 

 

 פרק כב

  מצוות השבת אבדה

 

 

 

מערכי שיעור 

 ומהלכי הוראה

 

 מצוות שילוח הקן 

 מצוות טעינה

 מצוות מעקה, איסור 'ולא תשים דמים ביתך'

 דיני הכלאים בזרעים, בחרישה, ובבגד  

   

 פרק כג    

 איסור ריבית

 ארבע מתנות עניים, חובת החסד

  הגינות מול הפועל

 

 

 

 . יושר במסחר57

 יושר במידות ובמסחר

 כירת מעשה עמלק פרק כה
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 בס"ד

תהליכי פיתוח  המלצות וחומרי עזר ם, נושאים ומיקוד תוכןפרקי   הנלמדים הנושאים

 מקצועי

  הבאת ביכורים ומקרא ביכורים 

 

 

 

 

 

מערכי שיעור 

 ומהלכי הוראה

 

 

 

משימת הערכה 

 כללית דברים

 הברכה  יג-כח, א 

 הקללה, פרשת התוכחה סט-כח, יד 

 

 

 ות משהמ

  מעמד הברית -אתם נצבים'  יד-כט, ט  

 

 הדרכה מקוונת מלווה

 

משימות וחידונים 

 'חזק ונתחזק'

 הבטחת התשובה, קיבוץ גלויות -פרשת התשובה  יד-ל, א  

 הדברים לשבטים, סמיכת יהושע וכתיבת התורה -צוואת משה  לא, כללי

 הוראה כללית -שירת האזינו  לב, כללי

 הוראה כללית -ברכות השבטים  ג, כלליל

 מות משה, קריאת הפרק וסיום לד
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