היסטוריוגרפיה ונבואה
הפרקים הנלמדים:
היסטוריוגרפיה:
מלכים א' :י'  ,13- 1י"א  ,43-26 ,13-1י"ב ,ט"ז  ,33-23י"ז ,י"ח ,י"ט ,כ"א,
מלכים ב' :ט"ו  ,31 - 1י"ז ,י"ח ,י"ט  ,37 – 35כ"א ,כ"ב ,כ"ג  ,30 – 25 ,14- 1כ"ד  ,20-8כ"ה.
דברי הימים ב' :ל"ג ( 20-1יילמד בזיקה למלכים ב' פרק כ"א),
דברים :י"ב  ,12-1ט"ז 22-21
מקורות חוץ מקראיים:
(מסע סנחריב יילמד בזיקה למלכים ב' י"ח)
 .1מסע סנחריב נגד יהודה :המסע השלישי של סנחריב ב"מנסרת המכון המזרחי
בשיקגו ,שורות  ,49 – 18הודפס בעולם התנ"ך ,כרך מלכים ב' ,עמ'  , 157סעיף ,4
או :מתוך מ .כוגן ,אסופת כתובות היסטוריות מאשור ובבל :מאות ט-ו לפסה"נ,
ירושלים ,תשס"ד עמ' 80-79
 .2תבליט מארמונו של סנחריב המתאר את הקרב על העיר לכיש מן הארמון של סנחריב,
מתוך :עולם התנ"ך ,מלכים ב' עמ' 165 – 158
נבואה:
עמוס :א'  ,2 -1ד'  ,11 – 1ה' 27 – 21
ישעיה :א' ב' 4- 1
ירמיה :א'  ,3 - 1ז'  , 24 - 1כ"ה ,14 – 1

נושאי החובה וההרחבה
בחלק זה של התכנית ישנם ארבעה נושאים .בכל נושא ישנם פרקי חובה ופרקי הרחבה.
יש ללמד את פרקי החובה בכל ארבעת הנושאים:
חוק ,חכמה ,נביאי אמת ושקר ,תגובות לחורבן ושיבת ציון.
נוסף לכך ,יש לבחור שתי הרחבות מתוך ארבעת הנושאים.
חוק וחכמה
הפרקים הנלמדים:
חוק

חכמה

חובה:

חובה:

קריאת שמע :דברים ו' 15 - 4
חוקים סוציאליים :דברים כ"ד 22 – 10
שמיטה :דברים ט"ו  + 11 – 1פרוזבול.
מלחמה :דברים כ'

איוב :א' ,ב' ,מ"ב
קהלת :א'

הרחבה:

הרחבה:

עבד ואמה  -עבדות:
דברים ט"ו 18-12
ויקרא כ"ה 46 – 39
קדושים תהיו:
ויקרא י"ט 37 - 32 ,18 – 1
חוקי יובל:
ויקרא כ"ה 23 - 8
סדרי שלטון:
דברים ט"ז  ,20 – 18י"ז 13 - 8

איוב :ח' ,ט' ,ל"ח ,מ' 5-1
קהלת :ג'  ,י"א  ,10 – 7י"ב.

נביאי אמת ושקר
התגובות לחורבן ,שיבת ציון
.
הפרקים הנלמדים:
נביאי אמת ושקר

תגובות לחורבן ושיבת ציון

חובה:

חובה:

דברים י"ח 22 - 9
ירמיהו כ' ,כ"ג  ,32 – 25כ"ח

יחזקאל י"ח 20 - 1
עזרא א  ,7 – 1ד' 6 – 1
ישעיה מ' 11 – 1
חגי א'

הרחבה:

הרחבה:

מל"א כ"ב 40 - 1
עמוס ז' 17- 7
ירמיהו כ"ו

איכה ה'
תהילים קל"ז
יחזקאל ל"ז 14 - 1

סיפורי ראשית האנושות
הפרקים הנלמדים:
בראשית :א' ,ב' ,ג' ,ד' ,ו'  ,22-5י"א .9-1
מקורות חוץ מקראיים:
ספור הבריאה הבבלי  -אנומה אליש
לוח רביעי שורות  - 140-129 ,104-93הריגת תיאמת ובריאת העולם מגופה
לוח שישי שורות  - 34-29 ,8-5בריאת האדם

סיפורי האבות
הפרקים הנלמדים:
בראשית :י"א  ,32 – 26י"ב ,ט"ו ,ט"ז ,י"ח ,כ"ב  ,19-1כ"ה  ,34 - 19כ"ז ,כ"ט ,ל' ,26 – 25
ל"ב .32 – 22

