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,  מקצועות הלימוד אורגנו בארבעה אשכולות
. ולכל אשכול הוגדרו מספר השעות

רשאי לבחור את היקף השעות ס "ביה
,  שיילמד בכל מקצוע שנמצא באותו אשכול

.ובלבד שיילמדו כל המקצועות



תוכני החובה בתוכנית הלימודים צומצמו  
. מהתוכנית המלאה70%לכדי 

רשאי לבחור ללמד גם תכנים ס "ביה
. שהוגדרו כרשות30%נוספים מתוך ה

במהלך  אלה המשרד יעדכן בדבר מיקודים )
(חודש אוגוסט



הוגדרו המקצועות שיש ללמד כל שבוע באופן  
מנת לחזק  על ( מסומנים בכחול)שיטתי וקבוע 

-את מיומנויות היסוד והיבטים חינוכיים
הוגדרו מקצועות שניתן , זאתלצד . חברתיים

, שליש שנה, מחצית שנה)ללמד במיקוד זמן 
על מנת לאפשר גמישות ויעילות  ( אחר

.התכניםבהוראת 



הלמידה תיעשה במגוון הרכבים בהתאם  
למידה  : הלימודיםלצורכי הלומדים ותוכנית 

למידה בקבוצות  , שכבתית/כיתתית/קבוצתית
בקבוצות הומוגניות  , גיליותרב , גיליותדו 

.  קבוצות הטרוגניות ועוד, משתנות

!היסודי אין ללמד בהקבצותבחינוך 



אשכול

והדגבאשכבת הגיל

שעות אורך מחייבות  
לשבוע

292931313232

,  אוריינות שפתית
חברה  , מורשת

ורוח

עברית: שפת אם

151513111111

(ו-ה)היסטוריה 

(ו-ה)אדם וסביבה -גיאוגרפיה 

(ה, א)ב "זה

מ"ך במ"תנ

(ד-ב)חברה ואזרחות , מולדת

תרבות יהודית ישראלית

נושא נוסף לבחירה/ תחום

תרבות ואורח 
חיים

חינוך גופני

887766
אמנויות

)ב"מפתח הל)שעת חינוך 

כישורי חיים

מתמטיקה ומדעים
מתמטיקה

66991010
מדע וטכנולוגיה

2455אנגליתשפה זרה



אשכול
והדגבאשכבת הגיל

292931313232שעות אורך מחייבות לשבוע

מקצועות קודש

תפילה

57891010

תורה

נביא

הלכה

גמרא/ משנה 

פרשת השבוע

, שפתיתאוריינות
חברה ורוח, מורשת

עברית: שפת אם

12109777

(ה, א)ב "זה

(ד-ב)חברה ואזרחות , מולדת

)ו-ה)אדם וסביבה -גיאוגרפיה 

(ו-ה)היסטוריה 

נוסף לבחירהנושא / תחום 

,  תרבות ספרית
חינוך ורווחה

חינוך גופני

665444
אמנויות

מתוך  ב"הלמפתח -חינוךשעת 
אמונה

כישורי חיים

מתמטיקה ומדעים
מתמטיקה

667777
מדע וטכנולוגיה

2444אנגליתשפה זרה



אשכול

והדגבאשכבת הגיל

שעות אורך מחייבות  
לשבוע

292931313232

,  אוריינות שפתית
חברה  ,מורשת

ורוח

ערבית: שפת אם

151513111111

(ו-ה)היסטוריה 

(ו-ה)אדם וסביבה -גיאוגרפיה 

(ה, א)ב "זה

(נצרות/אסלאם)דת ומורשת 

(ד-ב)חברה ואזרחות , מולדת

נושא נוסף לבחירה/ תחום

תרבות ואורח
חיים

חינוך גופני

887766
אמנויות

ב"הלמפתח -חינוךשעת 

כישורי חיים

מתמטיקה ומדעים
מתמטיקה

66991010
מדע וטכנולוגיה

שפה זרה
2455אנגלית

225555*עברית לדוברי ערבית

אחריםאו מסלי תקצוב / התקצוב הדיפרנציאלי ו, א"יוחס כולל "מתוך התקן הבסיסי של ביהיוקצו השעות–הוראת עברית לדוברי ערבית 



אשכול

והדגבאשכבת הגיל

שעות אורך מחייבות  
לשבוע

292931313232

,  אוריינות שפתית
חברה  ,מורשת

ורוח

ערבית: שפת אם

151513111111

(ו-ה)היסטוריה 

(ו-ה)אדם וסביבה -גיאוגרפיה 

(ה, א)ב "זה

(נצרות/אסלאם)דת ומורשת 

(ד-ב)חברה ואזרחות , מולדת

נושא נוסף לבחירה/ תחום

תרבות ואורח
חיים

חינוך גופני

887766
אמנויות

ב"הלמפתח –חינוךשעת 

כישורי חיים

מתמטיקה ומדעים
מתמטיקה

66991010
מדע וטכנולוגיה

שפה זרה
2455------אנגלית

225555*עברית לדוברי ערבית

אחריםאו מסלי תקצוב / התקצוב הדיפרנציאלי ו, א"יוחס כולל "מתוך התקן הבסיסי של ביהיוקצו השעות–הוראת עברית לדוברי ערבית 



לחינוך יסודיהאגף


