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 טתכנית הלימודים בתנ"ך לשנת תשע"

 על פי תכנית "חלוצי הערכה"
 י' השכב

 
   לימודי התנ"ך בתיכון החדש מתקיימים במשך שתי שנות לימוד.   

 התלמיד בשתי שנות הלימוד. ציון הבגרות בתנ"ך יורכב משקלול הציונים בכלל המטלות שיגיש

 בכיתה זו לא ייבחנו התלמידים בבחינת בגרות חיצונית.

למשרד החינוך. לאחר שיישלח הציון אין אפשרות לתקנו/  "פסיום שנה"ל תשהציון הסופי יישלח ב

 .לשנותו, אלא בתום הלימודים בתיכון במסגרת היבחנות כנבחן משנה

 
 

 התכנית לחלוצי הערכה:להלן רשימת הנושאים שיילמדו השנה בכיתה י' במסגרת 
    

 סיפורי ראשית העולם והאנושות
 בריאת העולם –א, ב  •
 החטא הקדמון –ג  •
 קין והבל, כוחה של קנאה – 1-16ד  •

 נח והמבול, העולם לאחר הקטסטרופה – 1-17, ח, ט 5-22ו  •
 מגדל בבל, היווצרות העמים והשפות – 1-9י"א  •
 

 סיפורי האבות

 הבחירה באברהם אבינו –י"ב  •
 ברית בין הבתרים –ט"ו  •

 נישואי הגר ואברהם והולדת ישמעאל –ט"ז  •
 ברית המילה –י"ז  •

 , הבשורה על הולדת יצחק, המו"מ להצלת סדום והפיכת סדוםהכנסת אורחים –י"ח, י"ט  •
 שילוח הגר וישמעאל –כ"א  •

 עקידת יצחק – 1-19כ"ב  •
 פטירת שרה ורכישת מערת המכפלה –כ"ג  •

 מכירת הבכורה – 19-34כ"ה  •
 הברכהגניבת  –כ"ז  •
 סולם יעקב, העברת ברכות אלוקים לאברהם ויצחק אל יעקב –כ"ח  •

 יעקב ורחל –כ"ט  •

 לידת 'השבטים' – 1-24ל  •
 

 סיפורי יוסף

 ל"ז, ל"ט, מ, מ"א, מ"ב, מ"ג, מ"ד, מ"ה, מ"ח  •
 

  :ספר חובה

 תנ"ך מלא ללא פירושים )הוצאת קורן(.
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 שכבה י תשע"טאירועי ההערכה ב

 נושא הלימוד תאריך סיום הערכה משקל יחסי  סוג האירוע

בנוגע כתיבת נייר עמדה 
לשאלת מעמד האדם בבריאה 

 ו"צלם אלוהים"

רבעון א', עד דצמבר  10%
2018 

 בריאת העולם

יציאה לסיור בנאות קדומים 
 סיורוכתיבת דוח 

 

רבעון ב', סביבות ט"ו  5%
 בשבט 

 סיפורי האבות

בנושא מתוך  הגשת עבודת חקר
ספר בראשית לבחירת 

 התלמיד/ה

מחצית ב', עד אחרי  35%
 פסח תשע"ט

 ספר בראשית 

  
 
 
 

                                        

 בהצלחה!
 
 
 

 )תהילים נ"א(  "לב טהור ברא לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי"


