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ב”ה

מתווה תכנית הלימודים בתנ”ך בבתי הספר של רשת אהלי יוסף יצחק1 

מבוא

התנ“ך הוא יסוד קיומו של עם ישראל והוא גם נחלתו של כל יחיד ויחיד בעם ישראל.

ָתם’ )דברים ה, א(.2 כמו  ם ַלֲעֹשׂ ַמְרֶתּ ם ֹאָתם ּוְשׁ מצוות לימוד התורה מוטלת על כל אחד ואחת, כמו שכתוב: ‘ּוְלַמְדֶתּ
ם’ )דברים יא, יט(.3 הרבי  ר ָבּ ֵניֶכם ְלַדֵבּ ם ֹאָתם ֶאת ְבּ ְדֶתּ כן מֻצווה כל יהודי ללמד את בנו תורה, כמו שכתוב: ‘ְוִלַמּ

מעצים את הנושא של לימוד תורה לנשים4 

העיקרון המנחה בהוראת תנ“ך הוא להחדיר בתלמידים את ההבנה, שלימוד התורה מחבר אותם לנותן התורה 
יכולים ומסוגלים למלא את  ומגלה בהם את הכוח המיוחד שניתן להם - הנשמה היהודית. בעזרת הלימוד הם 

שליחותם בעולם– לעשות לו יתברך ‘דירה’ בתחתונים.5

בבתי הספר של רשת חב”ד, שיעורי תנ”ך נלמדים מתוך זיקה ישירה לפנימיות התורה, אשר מהותה היא - כפי 
שמגדיר אדמו”ר הריי”ץ בקונטרס ‘תורת החסידות’: “...חקירה אלוקית הפותחת היכלי חכמה ובינה, לידע ולהכיר 
את מי שאמר ‘והיה העולם’ בהשגה שכלית, ומורה דרך אשר כל אחד ואחד לפום שיעורא דיליה יכול לגשת אל 

הקודש ולעבוד את ה’ במוחו וליבו”.

1  מתווה תכני הלימוד מתבססים על תו”ל לתנ”ך של חמ”ד

2  שולחן-ערוך אדמו"ר הזקן, פרק ב' סעיף א'. 

3  שם, פרק א’ סעיף א’.

ביחידות של הרבי עם האדמו”ר מבעלז מבהיר הרבי את עמדתו, שבדורנו, נוכח שפע המידע שאליו חשופות הבנות והכרתן את לימודי   4

החול ברמה גבוהה, חשוב שהן תלמדנה גם לימודי קודש ברמה גבוהה, כתשובת-נגד ללימודי החול וכן כצורך לסייע לבניהן )בבוא העת( 

ללמוד תורה מתוך הכרה באמיתיות התורה. 

5  ראו תניא פרק ל"ו.

https://mbakodesh.org.il/%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d/
https://mbakodesh.org.il/%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d/
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הנחות יסוד ועקרונות

אופן הלימוד 

לימוד התורה צריך להילמד באמצעות השכל האלוקי, כפי שמסביר הרבי את ההבדל שבין ‘שכל אלוקי’ ל’שכל 
אנושי’: 

וישנו מה  )דהיינו, לפי שהשכל עצמו מכריח שהוא בהגבלה  לידי אמונה  ומזה בא  "ֵׂשכל אנושי מתחיל מהשגה 
שלמעלה ממנו(, ואילו ֵׂשכל אלוקי מתחיל מאמונה ומזה בא לידי השגה . . וצריך להבין כיוון שבשניהם יש הן אמונה 

והן השגה, אם כן מהו החילוק מהיכן מתחילים? 

אך העניין הוא שכאן רואים שנוגע סדר הדברים. ‘שכל אנושי’ הוא בבחינת נברא, ו’שכל אלוקי’ הוא בבחינת בורא. 
‘ואתם הדבקים בה’ אלוקיכם’, היינו לצאת מגדר נברא  וזהו שתובעים מכל אחד ואחד מישראל להיות בבחינת 
ולהכניס את עצמו בגדר בורא. ובעניין זה נוגע גם שינוי הסדר: כאשר ההתחלה היא בעניין של שכל, אזי היסוד הוא 
בהגבלה, שהרי השכל הוא בהגבלה. ולכן, אף על פי שלאחרי זה בא לידי האמונה, מכל מקום, כיוון שההתחלה 
והיסוד הוא השכל המוגבל אזי גם האמונה היא בהגבלה. דהיינו, שהאמונה היא רק עד כמה שמוכרח מצד השכל. 
אמנם כאשר ההתחלה היא בעניין של אמונה וכיוון שהאמונה היא בלי גבול, אזי גם ההשגה שבאה מצד האמונה 

היא בלי גבול, שהוא עניין המרחב דהשגה".6

ֵמָעי’  תֹוְך  ְבּ ‘ְותֹוָרְתָך  בבחינת  כריך,  להכנת  התורה  לימוד  של  ההטמעה  אופן  את  לדמות  נוכל  הרבי,  דברי  לאור 
)תהלים מ, ט(: אמונה וקדושה מצד אחד, השכל בתווך, ואמונה וקדושה מצד אחר. השכל כשלעצמו, אינו פסגת 
ההצלחה והשאיפה. הוא רק האמצעי המוביל לחיזוק האמונה, לדבקות בבורא ולהליכה באורחותיו. יחד עם זאת, 
לפרוץ את  והדבקות בבורא, מאפשרת  וענווה. הישענות השכל על האמונה  ביטול  נעשה מתוך  הלימוד השכלי 

מגבלות השכל, להשיג ולהבין השגות גבוהות ורחבות: “לצאת מגדר נברא ולהכניס את עצמו בגדר בורא”.

6  תורת מנחם חלק כ"ו עמ' 69
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אבני הדרך בלימוד תנ”ך 

כפועל היוצא מכל אלה, עולה אחריותנו כמורים וכמחנכים לעשות כל מאמץ לחבר בין התלמיד באשר הוא שם ובין 
הכתובים שניתנו לנו מסיני ואילך. 

מטרתנו היא שהלימוד יוביל את התלמידים  להפנים את ייחודיות לימוד התורה המבוסס על הנחות היסוד הבאים:

1. לימוד לשם התקשרות לנותן התורה

הלימוד צריך להיות בקדושה, זאת צריכה להיות ההקדמה ללימוד. כלומר, צריכים לדעת שהתורה היא לא סתם 
חכמה ככל יתר החכמות אלא זו היא תורת ה’.7

אף ש’לא בשמים היא’,8 וה’ רוצה שנחדש חידושים בתורה, יש לזכור את מקורה וקדושתה ולא לפתח גאווה וגסות 
מהיכולת לחדש בה. לימוד המדגיש את הלומד, מרחיק את האדם מבורא העולם נותן התורה והתורה הופכת ר”ל 
לסם המוות. לעומת זאת, כאשר הלומד מבטל עצמו מול נותן התורה, הוא מתחבר אליו והתורה היא עבורו סם 

חיים.

2. לימוד לשם לימוד ויגיעה 

עצם התהליך הלימודי הוא המטרה, ואף אם יש קושי בהבנה, עצם הלימוד והיגיעה הם ערך. לומד התורה דבק 
בנותן התורה. לימוד ללא יגיעה, אף שיש בו הבנה, יש בו טעם לפגם. הלומד כפי רגילותו מכונה בלשון התניא ‘אשר 

לא עבדו’, והמתייגע מכונה ‘עובד אלוקים’.9

3. לימוד לשם הבנה

לימוד תורה מתייחד בכך שהוא בבחינת ‘תלמוד המביא לידי מעשה’.10 כלומר, הלימוד משיג את מטרתו כאשר 
הלומד מגיע להפנמה וליישום מעשי יציב ולא רגש התפעלות חולף. לצורך כך מתחייב תהליך לימוד עיוני והעמקה 
בתכנים. לכן, בהוראת תנ”ך יש לשים דגש, לצד בקיאות ושינון, גם על הבנה ומיומנויות חשיבה מסדר גבוה, שיביאו 

את הלומד לחדש בה.

כדי להגיע להבנה עמוקה יש להתייגע בתורה כפי שכתוב ‘יגעת ומצאת - תאמין’.11 לדברי הרבי, רק כאשר יהודי 
עמל בלימוד התורה מעל להרגלו, וללא היחס לכלי שכלו - רק אז הוא יכול להגיע ל’ומצאת’ – למציאה, שהמאפיין 
שלה הוא, שאדם מוצא אותה בהיסח הדעת, ללא הלימה ליגיעה או לעמל שהושקעו בה. ובמילים אחרות, מי שיגע 

בתורה מגיע ל’ומצאת’, להשגה מעבר להבנה הטבעית הרגילה של כלי שכלו.12

4. לימוד לשם עשייה

המעשה הוא העיקר, ועל כן, בכל נושאי הלימוד בתנ”ך הן בחלק ההלכתי והן בחלק הסיפורי, נתייחס לרובד היישומי 
והערכי של ההפנמה. לא מדובר במעשה טכני חסר חיות, אלא במעשה המלווה במטען ערכי חסידי שיעורר את 

7  שם.

8  דברים ל, יב.

9  תניא פרק טו.

10   קידושין מ, ע"ב.

11  מגילה ו, ב.

12  על פי ליקוטי שיחות לפרשת חוקת.
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יושם הדגש על ערכים העולים מהתוכן ומעצבים את  גופי הידע,  הרצון לעשייה מתוך חיות והתלהבות. בלימוד 
האישיות שלנו במעגלי החיים השונים. 

5. לימוד לשם הוראה לאחרים

בשיחה על פרשת נח הרבי אומר, שכדי שהכניסה אל אותיות התורה והתפילה תהיה כדבעי ותשפיע על חייו ועל 
ידי התמסרות אל הזולת,  - והזכות לסיוע זה באה על  ‘ויסגור ה’ בעדו”  ענייני העולם, יש צורך בסיוע מלמעלה 

וכתוצאה מכך - מאיר עיני שניהם ה’ - גם למלמד באה הארה. 

עקרונות פדגוגיים דידקטיים

 ללמוד תנ”ך - ‘לחשוב חב”ד’

הוראת תנ”ך באופן שיוביל לאבני הדרך אליהם אנו שואפים, מבוססת על עקרונות ‘לחשוב חב”ד’ – 

חב”ד = חכמה, בינה ודעת, ובמילים אחרות: להתקשר, להבין ולהפנים.

הלימוד  בשעת  התכנים.  קדושת  דרך  התורה  לנותן  להתקשר  ללומד  המאפשרת  המוצא  נקודת  היא  החכמה 
מתבטאת החכמה ביראת שמים כלפי הכתובים, תוך תשומת לב ללשון הכתוב. כפי שמבטא הרבי: ‘את התורה 
צריכים ללמוד בקדושה ויראת השם שהיא ‘ראשית חכמה’ ודווקא אז יכולים להשיג את החכמה עצמה לאחר 

שהתחילו עם הראשית שלה.13

להבין. העיון וההעמקה בכלי השכל, הבניית הידע, מערכת המושגים, הפירושים והרעיונות  הבינה היא היכולת 
העולים מן הכתוב.

הדעת היא היכולת להפנים, והיא היעד והתכלית של לימוד התורה - לחבר את התלמיד לערכים וליישם את הנלמד 
מתוך חיות והתלהבות. 

כדי שתתבצע הפנמה של ערכים והלכות יש לעבור תהליך חב”די – חכמה, בינה ודעת. 

תהליך הלימוד צריך להיות מובנה ומדורג, מראשית החכמה המביאה לחכמה, וממנה להרחבת הבינה ולחיבור 
הרגשי המתבטא בדעת.

13  משיחת הרבי לפורים בשנת תשט"ז.
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מטרות התכנית: 

בתחום ההכרה והידע: 

התלמידים יכירו את רצף האירועים והסיפורים המופיעים בחמשת חומשי התורה ובספרי הנביאים ואת דמויות 	 
המופת בתנ”ך.

התלמידים יתמצאו בעולם הפרשנות ופנימיות התורה ויעמיקו את הבנתם בתכנים הנלמדים.	 

התלמידים ירכשו מושגים וביטויים מרכזיים וישתמשו בהם.	 

בתחום המיומנויות: 

התלמיד ירכוש מיומנויות נדרשות ללימוד תנ”ך ויתרגל אותם בדרך שתאפשר לו להתפתח להיות לומד עצמאי 	 
)ראה בנפרד מסמך מיומנויות(

בתחום האמונה והרגש: 

התלמידים יתייחסו ללימוד התורה בקדושה וביראת שמים, מתוך ביטול וענווה לנותן התורה.	 

התלמידים ייקרו את גודל הזכות ללמוד את תורת ה’.	 

התלמידים ירצו להתייגע בתורה וללמוד לשם הלימוד.	 

התלמידים יאהבו ללמוד תורה.	 

התלמידים יפנימו ויישמו את הערכים והמידות העולים מלימודי הקודש.	 

התלמידים יפנימו שהתורה היא תורת חיים וישאפו לכונן את אורח חייהם על פי ערכי התורה והחסידות.	 

https://storage.cet.ac.il/CetForums/Storage/MessageFiles/7328/113848/Forum113848M14004I0.pdf
https://storage.cet.ac.il/CetForums/Storage/MessageFiles/7328/113848/Forum113848M14004I0.pdf
https://storage.cet.ac.il/CetForums/Storage/MessageFiles/7328/113848/Forum113848M14004I0.pdf
https://katzr.net/c0083c
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הערכה:  
הערכה היא חלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה. עליה לבדוק ולהעריך את היבטי הלמידה המדידים  – ידע 

ומיומנות )כולל חשיבה והבנה מסדר גבוה(, ולפתח חלופות בהערכה שיתייחסו גם לחוויית  הלמידה של 
התלמידים ולערכים שהופנמו.  

חלופות בהערכה:

על החלופה לכלול חמישה מרכיבים:

1. עיבוד ידע נלמד

 עיקרה של החלופה מושתת על חומרים שנלמדו בכיתה. התלמיד נדרש לעבד/להציג מחדש בדרך אחרת 
נושאים שנלמדו בכיתה, ולא ללמוד בעצמו חומרים חדשים. הידע שיעובד בחלופה יהיה לפחות יחידת לימוד 

שלמה )ולא יחידת פסוקים או פרק אחד(. תוספת של חומר שלא נלמד – ניתן לשלב בחלופה למידה של חומרים 
חדשים, אולם במידה מוגבלת 

2. מיומנויות חשיבה מסדר גבוה

למשל: השוואה, הסקה, הכללה, מיון.

3. שלמות העומדת בפני עצמה

התוצר כתוב כיחידה שלמה העומדת בפני עצמה. כלומר: במידה ויתבונן בו אדם שלא למד את היחידה, הוא 
יוכל לקבל תמונה שלמה על הנושא. למשל: מאמר, מכתב, דו”ח סיור. בניגוד לדף עבודה בו התלמיד משיב על 

שאלות.

4. תורת חיים

 יש לכלול בחלופה ביטוי אישי של התלמיד ביחס לנושא הנלמד, רלוונטיות, השמעת קול אישי וכדומה.

5. מספר אינטליגנציות

נשאף לתוצר שפונה למספר אינטליגנציות )בדגש על האינטליגנציות היצירתיות(.

 התהליך:

	 לתלמיד תינתן בחירה במהלך העבודה.

	 לביצוע החלופה יוקדשו הן שיעורים בכיתה והן זמן בבית.
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הערכת החלופה

	 יש לצרף לחלופה מחוון שניתן מראש.

	 המשוב לחלופה: משוב מיידע, המסביר באופן מפורט ומכוון להתקדמות בלמידה, ולא רק ציון מספרי. יש לשאוף 
)הערכה  ההגשה  בזמן  רק  ולא  מעצבת(  )הערכה  אותה  לטייב  מנת  על  התהליך  במהלך  החלופה  את  להעריך 

מסכמת(.

דוגמא למשימת הערכה בתורה )מאתר ללמוד וללמד(

https://storage.cet.ac.il/assets.api/uploads/201905/891b13fcc585498f9da07f3c8d454991/d439ef56fcce49bbaf603e725020a22a20190519153721.DOC


מתווה תכנית הלימודים בתנ"ך בבתי הספר של רשת אהלי יוסף יצחק

תכנית הלימודים בתורה:

תכנית הלימודים בתורה מבוססת על הכרות ראשונה עם כל חמשת חומשי התורה, על פי סדרם. שלוש הנחות 
עמדו ביסוד סדר תכנית הלימודים:

א. לימוד התורה צריך להתחיל בתחילת כיתה א’, עם כניסת של התלמידים לבית הספר, התוכן הראשון בו הם 
צריכים לפגוש הוא חומש בראשית.

ב. סדר החומשים חשוב ולפיכך, נכון להתאמץ וללמד את החומשים כסדרם, גם אם הדבר מחייב להתאים את 
הוראת ספר ויקרא לכתה ד’.

ג. חיוני לסיים מידי שנה )למעט כתה א’( את כל החומש הנלמד ולקיים בסוף השנה חגיגת סיום חומש, כאשר 
בכתה ו’ צריכה להתקיים חגיגת סיום חמשת חומשי התורה. 

בהתאם נקבעה התכנית: 

כתה א’ -  חומש בראשית פרקים א’-י”ז

כתה ב’ -  חומש בראשית פרקים ח’-נ’ 

כתה ג’ - חומש שמות

כתה ד’ - חומש ויקרא

כתה ה’ - חומש במדבר

כתה ו’ - חומש דברים

כיתה ז' - חומש בראשית בבקיאות

כתה ח’ - חומש שמות בעיון

בכתות א’ - ג’  אנו מצפים מן המורה ללמד את פשטות הכתובים מתוך היכרות עם פרשנים אך ללא התעמקות 
בדברי הפרשן וביחידת הפרשנות. בכתה ד’ יוקדש זמן להכרות עם פירוש רש”י, כתב רש”י ותולדות חייו של גדול 
פרשני התורה. מכתה ד’ ועד כתה ו’ ישולבו פירושים של רש”י בתכנית הלימודים. בכיתות ז-ח ישולבו גם פרשנים 

נוספים.
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תכנית הלימודים בנביא

נביאים ראשונים יילמדו כסדרם החל מכתה ג’. 

כתה ג’ - יהושע

כתה ד’ - שופטים

כתה ה’ - שמואל א’

כתה ו’ - שמואל ב’

כיתה ז'- מלכים א'+ב'

כיתה ח'- יהושע ושופטים

היקף שעות הלימוד-תכנית הלימוד בנויה על היקף השעות המוגדר במתנ”ה ללימוד תורה.

כתה א’ - 4 שעות תורה

כתה ב’ - 5 שעות תורה

כתה ג’ - 4 שעות תורה +2 שעות נביא

כתה ד’ - 3 שעות תורה + 3 שעות נביא

כתה ה’ - 4 שעות תורה + 2 שעות נביא 

כתה ו’ - 4 שעות תורה + 2 שעות נביא 

כתה ז’ - 3 שעות תורה + 2 שעות נביא

כתה ח’ - 3 שעות תורה+ 2 שעות נביא
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