
 הארכיון לחינוךרשימת התיקים בחטיבת תוכניות הלימודים של 

 לפי תאריכי התוכניות תמסודר

1906-1952 | 1953-1966 | 1967-1979 | 1980-2001 

 

 (ם של הסמינרים והמכללות להכשרת מורים וגננותקיים אוסף נפרד ובו תוכניות לימודי) 

עד  משנה שם התיק
 שנה

 הערות מיקום

הנחות ליסודות האורגניזציה של בית הספר 
יוסף , ולתכנית הלימודים של בית הספר

 אוזרקובסקי 

עותק מודפס ראה 0 כתב יד /501.84  1906
 באוסף הסתדרות המורים 

, הצעה לתכנית לימודים מאת אוזרקובסקי
 יחיאלי, קרישבסקי

1907  

8.105/3 
צילום מתוך הארכיון הציוני 

 המרכזי                                    

בית ספר מרכזי לישוב , תכנית תחכמוני
 ,                       החדש ביפו

1907  

 צילום                            8.105/8

הצעת סידור 0 להורגניזציה של בית הספר
, רשימה גרפית0 שעות הלימוד לפי מקצועות

 אין שם מחבר                                                         

  אין

8.105/9 

 בכתב יד בעפרון ובדיו

פרוגרמה לכל שנות , יפו, הגמנסיה העברית
 הלמוד                         

1911  

8.105/1 

 

הספר  התקנות ותכנית הלימודים של בית
 לבנות ביפו                       

1911  

8.105/10 

 מודפס

פרוגרמה לכל , חיפה, בית הספר הריאלי
 שנות הלמוד

1914  

8.105/2 

 

0 הצעת תרבות  ד, תכנית בית הספר העממי
 בייגל0א0יסודות העבודה מאת מ

1918  

8.105/11 

 

0  הצעת תכנית לבתי הספר היסודיים העירוניים
 טאתכנית זו

1920  

8.105/5 

 

תמצית הפרוטוקולים של ישיבות הועדה 
 לעבוד תכניות בשביל בתי הספר 

    

אשר נקראה על , העממיים הכלליים שבארץ
בהשתתפות מרכז המורים , ידי ועד החנוך

 ביפו 

1920  

8.105/6 

 

, זוטא, תוכנית הלימודים לבית הספר העממים
 אוזרקובסקי 

1920  

8.105/12 

 

ההיסטוריה בבית הספר העממי מאת הוראת 
 אהרון כהנשטם

1922  

8.105/7 

 

, הצעות לתכניות לימודים במקצועות שונים
 אוזרקובסקי

1922  

8.105/13 

 

תכנית בתי הספר העממיים העירוניים חוברת 
 ג

1923  
8.120/1 

 

תל , גן ילדים ובית הספר עמלני קהילת ילדים
 אביב

  

8.120/4 

 

, "מזרחי"למורים  תכנית בית המידרש
 ירושלים

1923  
8.120/2 

 

 -ג "תרפ, ב"בשנות תרפ, מוסדות החנוך 
0 סודרה על ידי ח, רשימה סטטיסטית, ה"תרפ

 תון                 0 שחר ונ0 ד

1923 1926 

8.120/10 

 



תכנית , הגמנסיה העברית בירושלים
 הלימודים

1924  
8.120/3 

 

דולים תוכנית הלימודים ללשיעורי ערב לג
גוטמן   0 ערוכה בידי דובניקוב בהשתתפות ר

 הלשון העברית0 א

1925  

 הוצאת תרבות בפולניה 8.105/

תכנית הלמודים של בית הספר התיכוני 
 למסחר בתל אביב

1925  

8.120/6 

 

התכניון העברי , ו"תכנית הלמודים לשנת תרפ
 בחיפה

1926  

8.120/11 

 

 סילבוס  באנגלית                     8.103/10 1937 1926 ימודיםתכניות הל, "הרצליה"גמנסיה עברית 

תקנות כלליות של בחינות הבגרות בארץ 
המועצה הארץ ישראלית ללמודים , ישראל

 עליונים 

1928  

8.120/9  

ך בבית "נסיון של תכנית מפרטת ללמודי התנ
 זוטא 0 א0 הספר העממי  מאת ח

1929  

8.120/7 

 

את ארץ ישראל בלימוד הצעה כיצד לשלב 
ר "ד, הגיאוגרפיה בבית הספר העברי בגולה

 1930 צבי זהר

 הוצאת הקרן הקימת לישראל בספריה 

הצעות לתכנית לימודים של בית הספר 
התיכוני מוצעות על ידי בית הספר הריאלי 

 העברי בחיפה

1930  

8.103/22 

 

, המועצה הארץ ישראלית ללמודים עליונים
תקנות , רץ ישראליתבחינת הבגרות הא

 ותוכניות

1932  

8.103/4 

 

תכנית הלימודים הנהוגה בבתי הספר 
 חוברת ט, העממיים של המזרחי

1932  

 501.848א

 

גמנסיה ריאלית בלפור בהנהלת אלכסנדר 
 דין וחשבון שנתי ותכנית לימודים, קולר

1933 1938 

8.103/1 

 

בחברות נוער [ ההומניסטיים]תכנית הלימודים 
במשקי הפועלות ובחוות , שראליותארצי

 הלמוד

  אין

8.103/20 

 

תכנית , בית הספר התיכוני למסחר בתל אביב
 הלימודים

1933 1947 

8.103/14 

 

בית הספר התיכוני החקלאי בפרדס חנה 
מיסודה של התאחדות האיכרים בארץ )

 תכנית הלימודים, (ישראל

1936  

8.103/17 

 

, העממי פרקי תכנית לבית הספר -א: קוים
פרקי תכנית לגן  -ב; סקירות מתוך עבודה

סקירות מתוך , פרקי תכנית -ג; הילדים
תכנית לספורי , לגני הילדים; נספחים, העבודה

 ה         -המקרא בכיתות ב

1937 1953 

8.103/6 

 

, בית ספר גבוה למשפט ולכלכלה בתל אביב
 ט"תכנית לימודים וידיעות לשנת תרצ

1938 1939 

8.103/8 

 

ראשי פרקים לתכנית לימודי הטבע בבית 
הספר העממי העירוני   הצעת תכנית ללמודי 

 מרגולין                                                          0 הטבע בבית הספר העממי מאת י

1939  

8.120/8 

 

תכניות לימוד ידיעת הארץ בחברות הנוער 
 העולה

1939  
8.103/9 

 

ניות לתעודה הארצישראלית התקנות והתכ
של בית ספר תיכון לתעודת הבגרות 

הארצישראלית ולתעודה הארצישראלית 
לבחינות שתערכנה , העליונה לבית ספר תיכון

                           ./14ביולי 

1939  8.169  

תכנית להוראת תולדות ישראל בחברות 
 תקופת ספרד מאת עזריאל שוחט, הנוער

1940  

4.214/6 

 



י בבתי "הצעות הועדה לתכנית חודש רש
בהוצאת הועד הלאומי של כנסת , הספר
 ישראל

1940  

8.103/12 

 

בחינות בגרות במכינה של בית המדרש 
תכנית בחינות 0 למורים העברי בירושלים

ח והשאלונים שנתנו לבחינות "הגמר בתש
 ז"תש -א "הגמר בשנות תש

1941 1948 

8.103/13 

 

הצעת לתוכנית ללימודי הטבע  :המרכז לחינוך
'; ו-'כתות ה, בבית הספר הכפרי בארץ

תכנית ; מדריך למורה, סמינריון למורים וגננות
;  לימודים במוסדות תיכוניים ובכתות המשך

מקצועות , הצעות לתכנית הלימודים
 י-'כתות ט, ההומניסטיים

1942 1943 

8.103/11 

 

מלאכת יד בבתי ; תכניות ללימודי מלאכה ב
 -' הצעת תכנית למוד לכתות ה, ספר עממיים

 ח

1942 1951 

8.121/2 

 

 הקדמה מעת צבי לב 8.103/21  1943 תכנית הלימודים בטבע

י -הצעות לתכנית הלמודים שנות הלמוד ט
 המקצועות ההומניסטיים-במוסדות המשך א

1943  

 הוצאת המרכז לחנוך    8.121/17

 ועדה להוראת ערבית 

1944  

8.103/19 
לא ידוע ; צילום ממכון לבון

 הגוף היוצר

תכנית הלימודים של בית הספר המקצועי 
 ה"תש, התיכוני של התכניון העברי בחיפה

1945  

8.103 

 

  8.103/15  1946 תכנית הלימודים, בית הספר התיכון מעלה

  /501.84א  1947 ך בחברות הנוער"תכנית ללימוד תנ

רות הילדים הצעה לפרקי תוכנית לימודים בחב
הצעת 0 ובמוסדות החינוך בקיבוץ הארצי

תוכנית לימודים לחברות ילדים הצעירות מאת 
 רחל כצנשטיין

1947 1952 

8.121/9 

 

תכנית להוראת תולדות ישראל בחברות 
 1947 מעת עזריאל שוחט, תקופת בית שני, הנוער

 

 מהדורה שניה ומתוקנת 8.103/18

וניים תכנית ללמוד הספרות במוסדות תיכ
 ובכתות ההמשך

1947  

8.121/14 

הסתדרות הכללית של 
העובדים העברים בארץ 

 ישראל

  8.169  1948 תכנית הבחינה בבית הספר התיכון בירושלים

הצעת , חברת כל ישראל חברים בארץ ישראל
 ח-תכנית לימודים ג

1948  

8.103/3 

 

, תכניות לימודים לבית הספר הראלי העברי
בתיק גם שינויים ', ח-'ג', ו-'כיתות א,  חיפה

' ח-'ותיקונים בתכנית הלימודים  לכתות ג
הערות לתכנית הלימודים ; ט"לשנת תש
 י "תש-העבריים ל

1948 1949 

8.121/7 

 

קוים , להוראת הספרות העברית החדשה
 לתכנית

1948  
ב-'חוברות א "עלים" 4.215/7 ' 

ראשי פרקים לתכנית הלימודים במרכזי 
ספר של מעבר לילדי עולים  בתי)הילדים  
 (במחנות

1949  

8.121/13 

 

  4.215/1  1950 סקירה על ההדרכה בלמודי הטבע

  8.121/3  1950 הצעת תכנית ללמודי המוסיקה

בתיק גם הצעת תכנית , תכנית ללמודי הטבע
ללימודי הטבע בבתי הספר העממיים בערים 

 ' ח-'לכתות ה, ובמושבות גדולות

1950  

8.121/4 

 

ך בבתי הספר "הצעת תכנית ללימוד התנ
 1950 בזרם הכללי ובזרם העובדים

 

8.121/6 

 



הצעת תכנית ללימודי החקלאות בבתי ספר 
 1950 ח-'לכתות ג, עממיים

 

8.121/8 

 

  8.121/5033  1950 ב-'הצעת תכנית לכיתות א

 הצעת הועדה לציור 8.121/11  1950 ח-'תכנית הציור לכיתות ג

  4.215/3  1950 ללימוד ההסטוריה  הצעת תכנית

הצעה לתכנית הוראת בדק הבית בבתי ספר 
 יסודיים

1951  

8.121/5 

 

  4.215/5  1951 תכנית הלימודים בבית המדרש לפקידים

 תכנית לימודים, הקיבוץ המאוחד

1951  

8.121/15 
הוצאת ועדת הנוער של 

 הקיבוץ המאוחד

דות הצעת תכנית ללימודי הביולוגיה במוס
 ב"י-'כיתות ט, המשך

1952  

4.215/8 

 

, תורת החינוך, תכנית הלימודים בפסיכולוגיה
 תולדות החינוך, דידקטיקה, מיתודיקה

1952  

4.215/6 

 

 



1906-1952 | 1953-1966 | 1967-1979 | 1980-2001 

 

 (קיים אוסף נפרד ובו תוכניות לימודים של הסמינרים והמכללות להכשרת מורים וגננות) 

עד  משנה שם התיק
 שנה

 הערות מיקום

הצעת , בית החנוך המשותף לעמק הירדן
 תכנית מחברת א

1953  8.103  

הצעת תכנית לימודים למוסדות הנחלת הלשון 
 למבוגרים

1953  4.215/2  

הצעת , החנוך המשותף לעמק הירדן בית
 'תכנית מחברת א

1953  8.103  

תכנית לימודים בספרות ובלשון , קוים ):
, עובדים עברית בבית הספר ערב לנערים

ח-'ה)' ד-'לכיתות א ' 

1953  8.121/10  

תכנית לימודים לבית הספר היסודי הממלכתי 
 'ד-'כיתות א, והממלכתי דתי

1954  8.122/11  

  8.122/18  1954 תוכנית למודים לבית הספר המיוחד הצעת 

הוצאת ועדת החינוך של  8.121/16  1954 ה-פרקי לימוד לכיתות הצעירות ב
 הקיבוץ המאוחד

תוכנית לימודים לבית הספר לנערים עובדים 
 מכינות א וב

ארנון  על 0 טיוטה שנשלחה לא 8.216/15  1955
                                                        נרדי ומשה אביגל       0 ר נ"ידי ד

תכנית הלימודים לבית הספר היסודי 
 'ח-'כיתות ה, הממלכתי והממלכתי דתי

1955  8.122/8  

הצעות לתכניות לימוד בבית הספר התיכון 
 ( ב"י-'ט, ארבע שנות לימוד)

1956  8.121/12  

 הצעת תכנית לימודים לבית הספר הממלכתי
בתיק גם , לנערים עובדים, והממלכתי דתי

 נספחים להצעת תכנית הלימודים    

1056  8.121/1  

, הצעות לתכניות לימוד בבית הספר התיכון
 ' יב-'כיתות ט

1956  8.121/12  

, תכניות למוד, סדרה של נושאים למודיים
ך לכתה "נושא בתנ, האדם וגורלו, מקורות

 סטפאו, תהלים, קהלת, איוב, א"י

, עריכה ובצוע נחמן רבינוביץ 4.216/6  1956
 בית הספר משק יגור

תכנית לימודים לבית הספר היסודי הממלכתי 
 'ב-'כיתות א, והממלכתי דתי

1956  8.122/12  

תכנית הלימודים לבית הספר היסודי 
 'כיתה ג, הממלכתי והממלכתי דתי

;  ך"תש, מהדורה שניה 8.122/13 1968 1956
;  ד"תשכ, הדפסה שניה

 ח "תשכ, הדפסה שלישית

תכנית הלימודים לבית הספר היסודי 
 כתה ה, הממלכתי והממלכתי דתי

תשכ, מהדורה שנייה   : 8.122/9 1969 1956 " ; ג
"תשכ ,הדפסה שניה ; ד

תשכ( ?)הדפסה שנייה   ט"

תכנית הלימודים לבית הספר היסודי 
 '  כיתה ז, הממלכתי והממלכתי דתי

; ג"תשכ, מהדורה שניה 8.122/15 1967 1956
 "תשכ, הדפסה שניה

תכנית הלימודים לבית הספר היסודי 
 'כיתה ו, הממלכתי והממלכתי דתי

; ג"תשכ, מהדורה שניה 8.122/16 1968 1956
הדפסה ; ד"הדפסה שניה תשכ

 ח"תשכ, שלישית

תכנית הלימודים לבית הספר היסודי 
 ' כיתה ח, הממלכתי והממלכתי דתי

; ג"תשכ, מהדורה שניה 8.122/17 1967 1956
; ד"תשכ, הדפסה שניה

 ז "תשכ, הדפסה שלישית



תכנית ללימודי טבע וחקלאות כללית לחברות 
 הנוער  מאת יוסף פויכטונגר 

הסוכנות היהודית לארץ  4.216/23  1956
המחלקה לעלית ילדים , ישראל

 ונוער

ך בבית הספר "תוכנית לימודים מתוקנת לתנ
הצעת תכנית להוראת , היסודי הממלכתי

 ך"התנ

 ח "תשי 45ל  חי"מחוזר המנכ 8.122/1 1958 1957

בבית הספר , תוכניות לימודים בדברי הימים
 היסודי

1957  8.122/3  

, תכניות למוד, סדרה של נושאים למודיים
תקופת , הבעיה היהודית בזמן החדש, מקורות

נושא בהסטוריה  , ההשכלה וספרותה
 א "לכתה יישראלית ובספרות 

, עריכה וביצוע נחמן רבינוביץ 4.216/7  1957
 בית הספר יגור

, תכניות למוד, סדרה של נושאים למודיים
 ' נושא לכתה ז, ילדים בספרות, מקורות

1957  4.216/11  

, תכניות למוד, סדרה של נושאים למודיים :
המאה הי, מקורות " נושא בהסטוריה, ט כללית  

  א"ובמדעי החברה לכתה י

, עריכה וביצוע נחמן רבינוביץ 4.216/14  1957
 בית הספר יגור

, תכניות למוד, סדרה של נושאים למודיים
-א"כתות י, עבודת חוג, ספר שופטים, מקורות

 ב"י

 בה-בית ספר חפצי, זהב ויסמן 4.216/15  1957

, תכניות למוד, סדרה של נושאים למודיים
נושא , שבטי העברים בנדודיהם, מקורות

 ' י לכתה ט"תנכ

בית הספר , יהושע גבעוני 4.216/18  1957
 אלונים

תכנית הלימודים העבריים לשנת הלימודים 
 'כתה א, ח לכתות התיכוניות"תשי

בית הספר הראלי העברי  4.216/19  1957
 בחיפה 

, תכניות למוד, סדרה של נושאים למודיים
נושא בהסטוריה , גולה וכסופי גאולה, מקורות
 ' לכתה ח ,ישראל

, עריכה וביצוע רבקה תמרית 4.216/20  1957
 בית ספר משק יגור

, תכניות למוד, סדרה של נושאים למודיים
 -הבעיה היהודית בזמן החדש , מקורות

תקופת ההשכלה וספרותה נושא בהסטוריה 
 ישראלית ובספרות

, עריכה ובצוע נחמן רבינוביץ 8.124/16  1957
 בית הספר משק יגור

, תכניות למוד, של נושאים למודייםסדרה 
נושא ספרותי , הקובץ בספור העברי, מקורות
  4ב   חוברת "י -א "לכתות י

י בנימין "מעובד ומוגש ע 4.216/24  1957
 ס נען "ביה, חכלילי

תכנית לימודים ותדריך דידקטי לחברה ארבע 
בצירוף קוים תכנית לשלוש שנות , שנתית

 לימוד נוספות 

1958  4.215/4  

ראשי פרקים , תכנית: העשור למדינת ישראל 
 ובבליוגרפיה לנושא

1958  8.122/2  

  4.210/1  1958 תכניות הלמודים בבית הספר החקלאי 

הצעת תכנית לימודים לבית ספר עברי יומי 
 ר נח נרדי"בעריכת ד', ו-'כיתות א, בתפוצות

 טיוטה 8.122/4  1958

תולדות ', הצעה למערך של שיעורים בכיתה ט
 עם ישראל בדורות האחרונים בארץ ובתפוצות 

 אין זיהו של המקור, אין תאריך 4.214/3  1958

תוכנית לימודים לבתי המדרש למורים 
 ' חוברת א, כיתות  מורים, ולגננות

1958  4.210/12  

הצעת תכנית לימודים למוסדות הנחלת הלשון 
, אולפן עממי, אולפן עבודה, אולפן)למבוגרים 

 (אולפנית

 מהדורה ה 4.216/21  1958

, תכניות למוד, סדרה של נושאים למודיים
חומר , שנת העשור למדינת ישראל, מקורות

 עזר למורה

  בספריה  1958



, תכניות למוד, סדרה של נושאים למודיים
 'נושא לכתה ז, תולדות יון, מקורות

 בית הספר קדמה, יוסף פרוינד 4.216/9  1958

, תכניות למוד, ושאים למודייםסדרה של נ
ראשי , חמש עשרה למרד הגיטאות, מקורות

 פרקים למורה

1958  4.216/10  

, תכניות למוד, סדרה של נושאים למודיים
פרקי מבצעים מיוחדים , ש"רכש ותע, מקורות

 " ההגנה"במערכות 

1958  4.216/13  

תוכנית להוראת צרפתית כלשון זרה ראשונה 
 ן בבית הספר התיכו

1959  4.216/1  

אנגלית לבית הספר , תוכניות הלימודים
 היסודי הממלכתי והממלכתי דתי  

 קדם תדפיס מהדורה שניה 8.122/5  1959

צרפתית לבית הספר , תוכנית הלימודים
 היסודי הממלכתי והממלכתי דתי  

קדם תדפיס מהמהדורה  8.122/6  1959
 השניה

, הודיתחומר הדרכה בנושאים של התודעה הי
-'הוראת המקרא בכתות ב0 ד   א -חוברת א 

לקט 0 ד; פרשיות השבוע0 ג; ידיעת העם0 ב'; ג
 י לתורה"מפרוש רש

 אין תעריך 8.122/7  1959

; הצעת תכניות לימודים לבית הספר המיוחד
 תוכנית לימודים לבית הספר המיוחד

; ך"תש, מהדורה שניה 8.123/1 1968 1959
  ט"תשכ, מהדורה שלישית

תוכניות לימודים לבתי המדרש למורים 
 'חוברת ב, כתות מורים, ולגננות

1959  4.210/3  

העמקת התודעה היהודית בבית הספר 
 הנחיות ותוכניות לימודים, הממלכתי

1959  4.216/4  

  4.210/6  1959 תוכנית לימודים במכינות פדגוגיות

מולדת וגאוגרפיה לבית , תוכנית לימודים
 ודי הממלכתי והממלכתי דתי  הספר היס

קדם תדפיס מהמהדורה  8.123/3  1959
הדפסה ;  ט"תשי, השניה
 ב "תשכ, שנייה

ך לבית הספר היסודי "תנ, תוכנית הלימודים
תיקונים לתוכניות , הממלכתי והממלכתי דתי

הצעת תכנית להוראת ; ך"התנ
ועדת , מזכירות הקיבוץ המאוחד4ך"התנ

 החנוך 

דם תדפיס מהמהדורה ק 8.123/12  1959
 ; ך"תש, השנייה

תוכנית לימודים לבית הספר לנערים עובדים 
 הצעה מתוקנת 

1959  8.216/15  

אנגלית לבית הספר היסודי , תוכנית הלימודים
הממלכתי והממלכתי דתי  אנגלית בכתה ה 

 ח"תשכ

קדם תדפיס מהמהדורה  8.124/2 1962 1959
הדפסה ; ט"תשי, השנייה

   ב"תשכ, שנייה

אין זיהוי של , אין תאריך 8.124/10  1959 '  ב-'פרק א, עמוס, 2ך מספר "דפי עזר לתנ
 המקור 

אין , מזכירות הקיבוץ המאוחד 8.124/11  1959 הצעה ללימוד החשבון
 תאריך

בית , תכנית הלימודים ומערכת השיעורים
ח  מרכז מוסדות בית -כתות א, הספר היסודי

 מלכה בישראל

 ללא תאריך , מהדורת נסוי 8.124/20  1959

בחינות מילואים למורים לא מוסמכים בבתי 
תקנות , ולגננות לא מוסמכות, ספר יסודיים

 ותוכניות 

1959  4.216/5  

תכנית הלימודים לבית הספר היסודי 
 ' כיתה ב, הממלכתי והממלכתי דתי

, ך"תש, מהדורה שנייה 8.216/25 1966 1960
 ו "תשכ, הדפסה שנייה

תוכנית הלימודים לבית הספר היסודי 
 ' כיתה ג, הממלכתי והממלכתי דתי

הדפסה ; ך"תש, מהדורה שניה 8.123/4 1968 1960
הדפסה ; ד"תשכ0 שנייה

 ח"תשכ, שלישית



מלאכה לבית הספר היסודי , תוכנית הלימודים
 הממלכתי והממלכתי דתי

קדם תדפיס מהמהדורה  8.123/5  1960
 ך "תש, השנייה

חינוך מוסיקלי לבית הספר , ת הלימודיםתוכני
 היסודי הממלכתי והממלכתי דתי 

קדם תדפיס מהמהדורה  8.123/6  1960
 ך "תש, השנייה

חשבון והנדסה לבית הספר , תוכנית הלימודים
 היסודי הממלכתי והממלכתי דתי

קדם תדפיס מהמהדורה  8.123/7  1960
 ך "תש, השנייה

ת לבית הספר טבע וחקלאו, תוכנית הלימודים
 היסודי הממלכתי והממלכתי דתי  

קדם תדפיס מהמהדורה  8.123/8  1960
, הדפסה שנייה; ך"תש, השניה

 ב "תשכ

ציור לבית הספר היסודי , תוכנית הלימודים
הצעת תכנית ; הממלכתי  וממלכתי דתי 

(4 יב-א)להוראת הציור ואמנות בבית הספר 
 איחוד הקבוצות והקיבוצים

דפיס מהמהדורה קדם ת   1960
 ך"תש, השניה

חינוך גופני לבית הספר , תוכנית הלימודים
 היסודי הממלכתי והממלכתי דתי

קדם תדפיס מהמהדורה  8.123/10  1960
 ך"תש, השניה

תזונה וכלכלת הבית לבית , תוכנית הלימודים
 הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי

קדם תדפיס מהמהדורה  8.123/14  1960
 ך"שת, השניה

תוכנית הלימודים לבית הספר היסודי 
 'כיתה א, הממלכתי וממלכתי דתי

; ך"תש, מהדורה שנייה 8.216/21  1960
; ד"תשכ, הדפסה שנייה

 ח "תשכ, הדפסה שלישית

חשבון והנדסה לבית ספר , תוכניות הלימודים
 היסודי הממלכתי והממלכתי דתי 

קדם תדפיס מהמהדורה  9.214/4  1960
 השנייה

הצעת התכנית הכללית ללשון ולספרות ] 
ט-'טיפוח לכיתות ז לטעוני ]  

אין , החוברת ללא כריכה 9.214/5  1960
 פרטים מדוייקים

  8.124/19  1960 מדריך לתוכנית העבודה בגן הילדים

הצעת תוכנית הלימודים לבתי הספר 
 שנתיים-התיכוניים הדו

1961  4.210/2  

למורים תוכניות לימודים לבתי המדרש 
 כיתות גננות , ולגננות

1961  4.210/4  

תורה שבעל פה לבית , תוכנית הלימודים
 הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי 

קדם תדפיס מהמהדורה  8.123/11  1961
 השניה

מוסף זהירות בדרכים לבית , תוכנית הלימודים
 הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי

1961  8.123/13  

לימודים בכלכלת בית לבתי ספר  הצעת תכנית
כתה ב   האגף , כתה א, יסודיים-אזוריים על

 לחנוך חקלא

 ללא תאריך, סטנסיל 4.210/10  1961

תוכנית לימודים לבתי המדרש למורים 
 ' חוברת ג, כיתות מורים, ולגננות

, מהדורה שנייה; א"תשכ 4.210/11  1961
 ב "תשכ

, ודתכניות למ, סדרה של נושאים למודיים
 חומר ביבליוגרפי , השואה והמרד, מקורות

" בית לוחמי הגיטאות"י "הוכן ע 4.216/12  1961
 י שרה נשמית"והוגש ע

בבית הספר , דברי הימים, תוכנית הלימודים
היסטוריה בבית ; הממלכתי והממלכתי דתי

 הספר

קדם תדפיס מהמהדורה  8.124/8  1961
הצעה ; א"תשכ, השנייה

 ל  "שת,לתכנית לימודים

דברי הימים לבית הספר , תוכנית לימודים
 היסודי הממלכתי והממלכתי דתי

קדם תדפיס מהמהדורה  8.124/9  1961
 השנייה                                           

תוכנית לימודים לבתי המדרש למורים 
תוכנית ', חוברת ג, כיתות מורים, ולגננות

 ראל לימודים בהתמחות למודי ארץ יש

  021.411/א 1982 1961

המכון , א"תכנית הלימודים לזמן הקיץ תשכ
 להשתלמות ולשיפור הלשון

1961  4.214/9  

, תכניות למוד, סדרה של נושאים למודיים
 ' פרק למודי לכתה ט, החוק המקראי, מקורות

 מזכירות הקיבוץ המאוחד 4.216/22  1961



, תכניות למוד, סדרה של נושאים למודיים
פרק , עשרים מזמורים מספר תהלים, מקורות

  28חוברת '  למודי לכתה ט

ס "ביה, י ציפורה גלעד"עובד ע 4.216/25  1961
 בבית השטה

הצעת תכניות סוגריים לבית הספר היסודי 
דברי , ך"הממלכתי והממלכתי דתי בתנ

צילום התכתבות ,חשבון והנדסה , טבע, הימים
ומאמר של הועדות שעסקו בתוכנית סוגריים 

 /145)אריה לוי בנושא 

1962 1984 8.124/1  

לבית , מוסף חינוך לבריאות, תוכנית הלימודים
 הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי

1962  8.124/3  

תפילות ודינים לבית הספר , תוכנית הלימודים
 היסודי הממלכתי דתי

קדם תדפיס מהמהדורה  8.124/5  1962
                            השנייה                

לשון וספרות לבית הספר , תוכנית הלימודים
 היסודי הממלכתי והממלכתי דתי 

קדם תדפיס מהמהדורה  8.124/6  1962
 השנייה                                           

הספרות , הנחיות לשמוש בלוחות האותיות
 והסימנים בבית הספר היסודי  

1962 1966 8.180/1  

תכניות לימודים לבתי המדרש הכוללים 
בתיק גם חוזרי ; חינוך גופני, למורים ולגננות

 ל בנושא חינוך גופנ"מנכ

1962 1966 4.211/11  

חינוך חברתי לבית הספר , תוכנית הלימודים
 היסודי הממלכתי והממלכתי דתי  

קדם תדפיס מהמהדורה  8.216/22 1964 1962
ה הדפס; ב"תשכ, השנייה

 ד"תשכ, שנייה

הצעת תכנית לימודים שלב א דקדוק ותבניות 
 לשון המחלקה להנחלת הלשון ולהשכלה

 סטנסיל 4.210/23  1962

תוכנית הלימודים לבית הספר היסודי 
 כיתה ד, הממלכתי והממלכתי דתי

; ג "תשכ, מהדורה שניה 8.123/2 1967 1963
 ז"תשכ; ד"תשכ, הדפסה שניה

עות לנושא משותף הצ, תכניות לימודים
 עשרים שנות מדינת ישראל  

1963 1969 8.216/16  

הצעת תוכנית לימודים לבית , גיאוגרפיה
; ב"י-'ט, ארבע שנות לימוד, הספר התיכון

שנות , גיאוגרפיה וידיעת ארץ ישראל
מכינות , האחת עשרה-הלימודים העשירית
 שתים עשרה-פדגוגיות שנים עשר

1963 1968 4.214/2  

תולדות ', למערך של שיעורים בכיתה ט הצעה
 עם ישראל בדורות האחרונים בארץ ובתפוצות 

 אין זיהו של המקור, אין תאריך 4.214/3  

תוכנית הלימודים לבית הספר היסודי 
 '  כיתה ה, הממלכתי והממלכתי דתי

, ג"תשכ, מהדורה שנייה 8.216/17 1969 1963
, ד"תשכ, הדפסה שנייה

 ט"תשכ

ימודים לבית הספר היסודי תוכנית הל
 'כיתה ו, הממלכתי והממלכתי דתי

; ג"תשכ, מהדורה שניה 8.216/18 1968 1963
; ד"תשכ, הדפסה שנייה

 ח "תשכ, הדפסה שלישית

תוכנית הלימודים לבית הספר היסודי 
 'כיתה ז, הממלכתי והממלכתי דתי

; ג"תשכ, מהדורה שניה 8.216/19 1967 1963
 ז"תשכ, הדפסה שנייה

תוכנית לימודים לבית הספר היסודי הממלכתי 
 'כיתה ח, והממלכתי דתי

; ג"תשכ, מהדורה שנייה 8.123/20 1967 1963
, ז"תשכ, הדפסה שנייה

 ז"תשכ, הדפסה שלישית

, הצעת תוכנית לימודים בבית ספר התיכון
מדעי החברה וידיעת העם והמדינה , כימיה

 ב    "י-'ארבע שנות לימוד ט(0 אזרחות)

1963  4.210/15  

התכניות לספרות הנהוגות בבית הספר 
בבית הספר התיכון ובבתי המדרש , היסודי
 למורים

למשתתפים בכינוס על הנושא  4.210/17  1963
 ספרותנו בבית הספר 

, הצעת תוכנית לימודים לבתי מדרש למורים
 גיאוגרפיה וידיעת הארץ 

1963  4.214/12  



י בבית הספר תכניות עבודה בחינוך החברת
מדיוני הצוותים בימי העיון (  טיוטה)היסודי 

 דתיים-למורים בבתי הספר הממלכתיים

1963  8.124/21  

, הצעת תכנית לימודים לבית הספר התיכון
תולדות ישראל בדורות האחרונים וידיעת העם 

איחוד הקבוצות , לימודי היסטוריה; והמדינה
 חוזר, ל"תדפיס מחוזר המנכ; והקיבוצים

 מיוחד ה

שנות הלימודים ; ד"תשכ 4.210/7 1969 1964
; ז"תשכ, התשיעית והעשירית

 ט "תשכ

הצעת תכנית לימודים ותכנית בחינות בלשון 
 עברית במכונים להכשרת מורים לגולה

1964  8.104/10  

הצעות לתוכנית לימודים של התיכוניה 
בית ספר תלת שנתי של ערב )העממית 

 ( ניתלמבוגרים להשכלה תיכו

1964  4.214/4  

" אורט"תוכנית לימודים של בית ספר 
, מסגרות מכנית, אוטומכניקה, ירושלים

 אלקטרוניקה 

 תיכוני -מרכז לחינוך מקצועי 4.214/7  1964

לבתי ספר , ך"תוכניות לימודים בתנ 
עולים , בתי ספר על יסודיים, תיכון, מקצועיים

 חדשים 

1964 1969 9.214/2  

כנס מורי , מוד להוראת הפיסיקהתוכנית לי
תכנית , סיכום ביניים, תכנית רחובות, פיסיקה

תדריך עבודה , שלמה לבחינות הבגרות
דוגמאות בחינות בגרות , במעבדה

 באלקטרוניקה  

1964 1969 9.214/1  

הצעה , כימיה בחטיבת הביניים -פיסיקה 
תכניות למוד הפיסיקה ; לתוכנית לימודים

דוגמאות של , יים בישראלבבתי הספר התיכונ
 שאלוני בחינות הבגרות 

 ; ח"תשכ, מהדורה ניסוי 7.141/10  1964

, הצעת תכנית לימודים בבית הספר התיכון
-'ארבע שנות לימוד ט0 ספרות עברית וכללית

הצעת תכנית לימודים בבית הספר  ; ב"י
-ארבע שנות לימוד ט)לשון עברית  , התיכון

 ( יב

מהדורה שנייה , ד"תשכ 4.210/18 1969 1964
, ח"תשכ, מתוקנת ומורחבת

 ט"תשכ

דפים להדרכה בכתב ', איגרת למורה לח
צעדים ראשונים : למורי האולפנים והאולפניות 

הצעת תכנית והנחיות דידקטיות , בחשבון
 להוראת חשבון לאנאלפביתים 

1964  4.210/20  

, הצעה לתכנית לימודים, לימודי היסטוריה
   ב"י-'כיתות ה

, אחוד הקבוצות והקיבוצים 8.124/17  1964
 מחלקת החנוך 

קטלוג לתוכניות הלימודים בבתי ספר 
 מקצועיים  

1965  4.214/5  

: תוכנית לימודים לבתי ספר מקצועיים
עבודה ; פרקי מכונות וחוזק חומרים,ך"תנ

, פיסיקה, עיבוד מתכת; מעשית בכיתות ט
בבתי  מבוא לתוכניות הלימודים; מדעי הטבע

 מגמת לבורנט ; הספר המקצועיים

1965 1978 4.209/1  

בחינות ההשלמה למורים בבתי ספר על 
, יסודיים לשם קבלת רשיון הוראה קבוע

 סדרן ותוכנן , פרטיהן

 מהדורה שלישית מתוקנת  4.210/14  1965

תוכנית לימודים לבתי ספר מקצועיים במגמת 
 הפקידות

1965  4.210/19  

  8.104/1  1966 פעלתנית' ית העבודה בכיתה אמדריך לתכנ

בית הספר הריאלי ' תוכנית לימודים כיתה ה
 העברי בחיפה 

1966  8.104/2  



תוכניות לימודים במקצועות כלליים ופדגוגיים 
המכון , להכשרת מדריכים מוסמכים להוראה

 הממשלתי להכשרה טכנולוגית  

 ללא תאריך 8.104/12  

קת חומר הלימודים של הצעה נסיונית לחלו
כתה ג   הצעות נוספות ליחידות הראשונות  

 גבעת חביבה

1966  8.180/13  

; הצעת תוכנית לימודים לילדים אימבצילים
 תוכנית לימודים לילדים אימבציליים  

, מהדורה שנייה;   ו"תשכ 8.216/25 1969 1966
 ל "תש
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 (קיים אוסף נפרד ובו תוכניות לימודים של הסמינרים והמכללות להכשרת מורים וגננות) 

עד  משנה שם התיק
 שנה

 הערות מיקום

, הצעת תכנית לימודים לבית הספר התיכון
 לעבודה במעבדה לפיסיקה תדריך, פיסיקה

1967  4.210/5  

, הצעת תכנית לימודים לבית הספר התיכון
: סיכום דברים מיום העיון בנושא;  בעיות חינוך

, "בעיות חינוך"תכנית הלימודים החדשה ב
 ר אורמיאן"ד

1967  8.104/3  

תכנית הלימודים לבית הספר הממלכתי 
 'והממלכתי דתי כיתה ז

 ורה שניה  מהד 8.104/4  1967

תוכנית לימודים לבתי ספר מקצועיים במגמה 
 לשרטוט בנין

1967  8.104/6  

צרפתית לבית הספר , תוכנית הלימודים
 היסודי הממלכתי והממלכתי דתי

 מהדורה השנייה /45012   1967

, תוכנית לימודים עיונית לחניכות מודרכת
 מוגברת ובית ספר תעשייתים

1967  8.180/10  

הצעת תכנית לימודים לבית הספר , יהביולוג
תכנית , שנה עשירית, שנה תשיעית, התיכון

הלימודים בביולוגיה בבית הספר הממלכתי 
 יב -והממלכתי דתי לכתות ז

, מהדורה מתוקנת;  ז"תשכ 4.211/2 1977 1967
, מהדורה שנייה; ח"תשכ
 ז"תשל

תכניות להוראת המתמטיקה בחטיבה 
, מתמטיקה; מודיםהצעה לתכנית  לי, העליונה

 הצעת תכנית לימודים לבית הספר התיכון

1967 1976  4.211/4  

נספח לתכנית לימוד ההיסטוריה בסמינר תלת 
 שנתי  

 ללא תאריך  4.211/10  

סדר השבוע ותכנית הלמידה השנתית לכתה 
מזכירות הקבוץ , סגל0 לפי הצעתו של מ', ב

 ועדת החינוך , המאוחד

1967   8.180/12              

חומר לילקוט לשעת , המשטרה והאזרח
 החברה  

0 משרד החנוך והתרבות  7.190/3  1967
 הועדה לחנוך חברתי

, מערכי שיעורים בחשבון לבית הספר היסודי
 מיועד לילקוט לשעת חברה

בהוצאת המועצה הלאומית    7.190/4   
 לחיסכון ומשרד החינוך

משרד רשימת לקט תוכניות בלשון בהמלצת 
 החנוך 

  7.190/2  

לימודי המולדת והחברה בבית הספר היסודי 
תכנית לימודים , הממלכתי והממלכתי דתי

 הצעת תוכנית               '; ד-'בכיתות ב

, מהדורה ראשונה, ח"תשכ             7.141/7 1990 1967
, מהדורה חדשה;  ט"תשל
 ן"התש

ים תכנית הלימוד'; לכיתה ז, להוראת אזרחות
 באזרחות לחטיבת ביניים

    

כיתות , הצעה לתכנית לימודים, לימודי חברה
 ב "י-'ז

, אחוד הקבוצות והקיבוצים  8.124/18  1967
 מחלקת החנוך

, הצעת תכנית לימודים לבית הספר התיכון
 אנגלית  

1967  4.210/22              

הצעת תוכנית לימודים לחינוך הקדם מקצועי 
 של בית הספר היסודי' ח-'בכיתות ז

1968  8.104/5              



הצעת תוכנית למודים בפיסיקה לבתי ספר 
 בהתיישבות 

1968   8.104/7  

לימודי הסביבה והחקלאות בבית הספר 
, חקלאות בחטיבת הביניים;  הצעה, היסודי
חקלאות במגמה המקצועית חקלאית ;  הצעה

 הצעה לתכנית לימודים, לחטיבת הביניים

1968 1976 7.141/1  

עקרונות וקווים מנחים לתכנית הלימודים 
 בחטיבת הביניים

1968 1970 7.140/2              

מעת ', הצעה ללימוד ענף המטעים בכתה ח
 קבוץ מנרה , אורי זהבי

1968  8.180/13   

הצעה לתוכנית , מתמטיקה בחטיבת הביניים
, מתמטיקה בבית הספר היסודי, לימודים

 לתכנית לימודים  הצעה

מהדורות ניסוי ומהדורות   7.141/6 1972 1968
 ראשונות 

תוכנית להוראת תורה שבעל פה לבית הספר 
תורה , הממלכתי דתי תכנית לימודים לבנות

 יב -תכנית ב ט, שבעל פה

1968  8.124/7  

הצעת מערכת שעות לבית הספר התיכון 
 הדתי ולישיבות התיכוניות 

1968  4.210/16  

הצעה לתכנית , מתמטיקה בחטיבת הביניים
 לימודים

 מהדורה ראשונה   8.124/12  1968

השבוע ותכנית הלמידה השנתית , סדר היום
 סגל0 לפי הצעתו של מ'  ד -' בכתות ג

, מזכירות הקבוץ המאוחד  8.180/11  1968
 ועדת החינוך 

תכנית לימודי ההיסטוריה הכללית והעברית 
 '   בכתה ו

נערכה ובוצעה על ידי שלוי   8.124/15  1968
 בארי , אסף

תכנית בית הספר ביגור ללימוד ההיסטוריה 
 ' ט' ח' העברית והכללית בכתות ז

 הוגשה על ידי שושנה גולדמן  8.124/13  1968

תכנית כללית ללמודי ההיסטוריה העברית 
 '  ט-'והכללית בכתות ז

יר נערכה ובוצעה על ידי מא  8.124/14  1968
 אלונים, קבל

מזכירות הקיבוץ המאוחד              7.140/7  1968 'ך בכיתה ה"הוראת התנ
 הגישה תמר דגן 

תוכנית לימודים נסיונית לשלב המתקדם 
 בהקניית השכלה 

המחלקה להנחלת לשון   4.210/21  1968
 ולהשכלה                                          

בעל פה לבית הספר תכנית להוראת תורה ש
 (ח -לכיתות ד )הממלכתי דתי  

1968  8.216/24   

, תכניות הוראה, סדרה של נושאים למודיים
 סוציולוגיה יהודית, מקורות

1969  4.216/3    

, הצעת תוכנית למודים בבית הספר התיכון
ך בבית הספר "תוכנית אב להוראת תנ;  ך"תנ

 היהודי התיכון בתפוצות 

1969 1970 8.104/8   

הצעה לתכנית לימודים בבית הספר , מקרא
 (  ב"י-'א, גן)הממלכתי 

 מהדורת ניסוי  7.140/1  1969

האומנויות הטכניות  בחטיבת הביניים בבית 
הצעה , הספר הממלכתי והממלכתי דתי

לתכנית לימודים תכנית שנתית באחת מכיתות 
 ח                                         -ז

 ללא תאריך  7.140/8  

על עריכתה של מערכת השיעורים בחטיבת 
 הביניים

1969  8.180/2   

הצעה לתכנית , עברית בחטיבת הביניים
: ג; פרקי הבעה: ב; פרקי דקדוק: לימודים א

 ספרות     רמה א  

1969 1972 8.180/4  

, הצעת תכנית למודים בבית הספר התיכון
 '  יב-'ט, ות לימודלשון עברית  ארבע שנ

1969  4.214/8   

 0 מהדורה שלישית   7.141/8  1969 תוכנית לימודים לבית הספר המיוחד



הצעה לתוכנית , אנגלית בבית הספר היסודי
הצעה , אנגלית בחטיבת הביניים;  לימודים

תכנית הלימודים באנגלית ; לתכנית לימודים
ב בבית הספר הממלכתי "י-'לכיתות ה
 דתי  והממלכתי

 ' מהדורת ניסוי ב  7.144/1 1988 1969

' ב"י-'תכנית הלימודים בביולוגיה לכיתות ז
; בבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי

הצעה לתוכנית , ביולוגיה בחטיבת ביניים
, מדעי הטבע בגן ובבית ספר יסודי; לימודים

 הצעה לתכנית לימודים

 ;מהדורת ניסוי; מהדורה שניה 101/148 1976 1969
 ד"תשל, מהדורה ראשונה

, בית השיטה, תכנית לימודים בכיתות הנעורים
 " הר וגיא"דפנה , גשר, יעקב-אשדות 

1969  4.214/10              

, כברי, תכנית לימודים בכיתות הנעורים
 פלמחים , אלונים

1969  4.214/11   

לימודי ; הצעה, אזרחות בחטיבה העליונה
; נית לימודיםתכ, חברה בחטיבה העליונה

מקצוע )תכנית לימודים במדעי החברה 
; שעורים באזרחות; תכנית זמנית, (בחירה

 הצעת תכנית , סוציולוגיה

1969 1979 4.211/6  

הצעת תכנית לימודים בפיסיקה לבתי הספר 
 בהתישבות 

1969  4.209/5  

; ט"שכת, מהדורה רביעית 7.144/11 1974 1969 תכנית לימודים לבית הספר המיוחד
 ה"תשל, מהדורה חמישית

הצעת תכנית לימודים להנחלת 

, וכן הוצאה מתוקנת הלשון שלב א

 א"תשל

 סטנסיל 4.21 1971 1969

, מזכירות הקיבוץ המאוחד  8.180/14  1969 הצעה לתכנית לימודים במזרח התיכון
 י חנן לפיד "מוגשת ע

הצעה לתכנית לימודים בבית הספר , מקרא
 הממלכתי דתי  

 ט"תשכ, מהדורת נסוי  8.124/22  1969

הצעה לתכנית , גיאוגרפיה בבית הספר
, תכנית הלימודים בגיאגרפיה;  לימודים

ט בבית הספר הממלכתי -לכיתות ה
 חומר לבחינות בגרות ;  והממלכתי דתי 

;  ט"תשל, מהדורה שנייה 7.140/3 1976 1970
 ה "מהדורה שנייה תשל

  7.140/4  1970 צילייםתוכנית לימודים לילדים אמב

בבית ' ט-'תוכנית לימודים בהיסטוריה לכתות ו
מהדורה , הספר הממלכתי והממלכתי דתי

;  הצעה, היסטוריה בבית הספר; שניה
היסטוריה לבית ספר יסודי ולחטיבת ביניים 

 בבית ספר ערביים

 ל"תש, מהדורת ניסוי             /101/14 1976 1970

ה שבעל פה לחטיבה תכניות לימודים בתור
מחשבת ; העליונה בבית הספר הכללי

הצעת תכנית לימודים לבית הספר , היהדות
תוכניות ; התיכון הדתי ולישיבה התיכונית

 לימודים בתרבות תורנית

לבתי הספר העל יסודיים   4.212/4 1978 1970
 הדתיים 

תוכנית לימודים , תנועת העבודה הישראלית
וצאת המרכז בה, לבתי ספר על יסודיים

 לתרבות ולחינוך

 ללא תאריך 4.212/6  

הצעת תכנית לימודים לבית הספר התיכון 
 הדתי ולישיבה

1970  4.211/7   

מלאכה בבית הספר , הצעת תכנית לימודים
כלכלה ומחשבת בית בחטיבת , היסודי

כלכלת בית כפרית במוסדות חינוך , הביניים
, ניחיי משפחה וחינוך מי, בתנועה הקיבוצית

 הוראת ציור 

1970 1978 9.214/3  



, ציור: תכנית לימודים להוראת הציור והאמנות
כתב משה , תולדות האומנות, פיסול, רישום
 טמיר

 מהדורת ניסוי  4.209/3  1970

הצעה לתכנית , אנגלית בבית הספר היסודי
 לימודים 

 ' מהדורת ניסוי ב 8.180/9  1970

-'כיתות א, תוכנית הלימודים החדשה בחשבון
 טיוטה', ו

1970   8.216/23              

תורת , ידיעת העם, הצעות תכניות לימודים
, גיאוגרפיה, תורת החינוך ותולדותיו, הבריאות

 פסיכולוגיה  

1970 1971 4.211/12  

הצעת תכנית לימודים לבית , מחשבת היהדות
 הספר התיכון  הדתי ולישיבה התיכונית

1970  4.211/23   

  4.210/9  1971 הצעת מערכת שעות לבית הספר התיכון

האומנויות הכלליות של הבת בחטיבת הביניים 
הצעה , בבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי

 לתכנית לימודים                           

 א"תשל, מהדורת ניסוי   1971

 ללא תאריך 8.180/6   (הטקסטילים)בתחום החומרים והאריגים 

0 א0 ית בחטיבת הביניים לטעוני טיפוחעבר
 ספרות0 דקדוק ד0 הבעה ג0 מבוא ב

, א"מהדורת ניסוי תשל 8.180/7 1976 1971
, ב"מהדורה ראשונה תשל

 ז  "תשל

; שלב א, הנחלת הלשון, תכנית לימודים
תוכנית הלימודים לשלב ב במוסדות להנחלת 

א "תכנית ניסוי לשנים תשל)הלשון למבוגרים 
      ג  "תשל -

1971 1973 4.213/10  

 מהדורת ניסוי א  7.144/3  1971 האומנויות הכלליות של הבת  , קליעה בנצרים

, תמכי ספרים, עבודה בעץ, אמנויות טכניות
דפי פעולה ; דפים לתלמיד, מדריך למורה

תוכנית לימודים בהוראת ; בסדנה עבודה בעץ
 מתכת עץ , האומנויות הטכניות

1971 1973 7.144/4  

בבית ' ו-'ציור ואמנות לגיל הרך ולכיתות א
הצעה , הספר הממלכתי והממלכתי דתי

ציור וחינוך אמנותי בחטיבת ; לתכנית לימודים
הביניים בבית הספר הממלכתי והממלכתי 

 הצעה             , דתי

מהדורת ; מהדורה ראשונה 7.140/6 1978 1971
 ניסוי 

עה הצ, תורה שבעל פה בחטיבת הביניים
תורה ; לתכנית לימודים בבית הספר הממלכתי

שבעל פה בחטיבת הביניים הצעה לתכנית 
 לימודים בבית הספר הממלכתי דת

 ג "תשל, מהדורת ניסוי; א"תשל  7.144/10 1973 1971

שנת הלימודים התשיעית  תכנית , ביולוגיה
 לימודים לבית הספר העל יסודי 

1971  4.216/21   

לשון , ות למורי הכפרהצעת תכנית למדרש
 עברית   

 ללא תאריך 4.212/15  

תוספת לתכנית הלימודים בלשון עברית 
 רשימת ניבים , ד"תשל

 ללא תאריך  4.212/16  

מדריך לתכנית לימודים לכיתות ט בבתי 
ב "הספר המקצועיים לשנת הלימודים תשל

רשימת מערכות שיעורים לכיתות ט בבתי 
 הספר המקצועיים

1971 1972 4.212/20  

ע במוסדות החינוך העל יסודיים "הוראת הגדנ
 נוהלים והנחיות 

1971  4.212/19   

תכנית לימודים לערבית  בבתי ספר עבריים 
 (הצעה)בחטיבת הביניים 

1971  4.211/19    

כלכלת הבית בחטיבת הביניים בבית הספר 
, בחטיבת הביניים, הממלכתי והממלכתי דתי

 דיםהצעה לתכנית לימו

 א"תשל, מהדורת ניסוי  7.141/11  1871



מתמטיקה בגן הילדים ובבית , תכנית לימודים
 הספר היסודי  

מהדורה ראשונה ומהדורת              8.180/5  1972
 ניסוי  

   4.213/7  1972 טכנאי אלקטרוניקה , תכנית לימודים

חינוך גופני ; החינוך גופני בגן ובבית ספר יסודי
, יניים ובחטיבה עליונה לבנותבחטיבת ב

יב   חינוך גופני בגן ילדים -כיתות ז;  לבנים
 הממלכתי וממלכתי דתי            

' מהד, הצעה לתכנית לימודים 7.141/2 1975 1972
, ראשונה' מהד; ב"תשל, ניסוי
 ד"תשל

טכנאי גרעין : תכניות לימודים טכנולוגיים
תכנית לימודים במתמטיקה ( ג שורק"ממ)
תכנית לימודים ; טכנאי אלקטרוניקהל

תת מגמה של הנדסאי )להנדסאי פלסטיקה 
 ( כימיה

1972 1973 4.209/2              

א בחטיבה העליונה "תוכנית לימודים לכיתה י י
 של  בית הספר השש שנתי

1972  4.213/11   

, תכניות לימודים לבתי ספר מקצועיים
   מתמטיקה לכיתות ט לאומנויות כלליות

 4.1.' חוברת מס 4.211/15  1972

תוכנית לימודים לכיתה י בבית הספר הארבע 
 שנתי 

  א4.213/11  1972

   4.212/1  1973 הצעה, תכנית למודים לטכנאי צילום והסרטה

: הוראת הספרות בבית הספר העל יסודי
; דברים שנאמרו בכנס להוראת הספרות

תוכנית לימודים בספרות בחטיבה עליונה 
 בבית הספר הדתי והכללי

הוועדה , המזכירות הפדגוגית 4.213/9 1979 1973
 לחינוך על יסודי 

הצעה לתכנית , אנגלית בחטיבה העליונה
, תכנית הלימודים החדשה באנגלית, לימודים

 שפה זרה ראשונה

 מהדורת ניסוי  4.212/2  1973

, תכנית הלימודים לבית הספר על יסודיים
 תפירה  , מגמת אופנה, הנתיב הטכנולוגי

 8./חוברת מספר  4.210/13  1973

בבית הספר ' תוכניות לימודים לכיתה י
 שנתי -הארבע

1973  4.212/12   

א בחטיבה "י' תוכניות לימודים לכיתה י
 שנתי -העליונה של בית הספר השש

1973  4.212/10              

מדריך למורה לחינוך , הגינות ספורטיבית
, מורה לחינוך חברתי ולמחנך הכיתהל, גופני

 ר הלל רסקין"מאת ד

1974  4.214/1   

, תאור הבגד, אנגלית לבתי ספר מקצועיים
תכניות לימודים לבתי ספר על ; מדריך למורה

, הוראת  האנגלית, הנתיב הטכנולוגי -יסודיים 
 הנחיות למורה 

 מהדורת ניסוי  4.212/3 1976 1974

קווים , היסודי הוראת המלאכה בבית הספר
 מנחים 

1974   7.144/2  

הצעת תכנית לימודים בתורת ההוראה לבתי 
 בית הספר היסודי: המדרש למורים המסלול

1974  4.211/13   

   4.210/8  1975 הצעת תוכנית להכשרת מדריכים צעירים 

היסטוריה בחטיבה העליונה בבית הספר 
הסטוריה ; הצעה לתכנית לימודים, הממלכתי

תכנית ;  חטיבה העליונה בבית הספר הדתיב
זמנית להוראת ההיסטוריה בחטיבה העליונה 

 היסטוריה  0 1

; ז"תשל, מהדורה ראשונה  4.211/1 1979 1975
ללא תאריך כנראה ; ט "תשל
 ו  "תשל

המכון להכשרת מדריכים , תוכנית הלימודים
 בנגב 

1975  4.213/2   

קול הצעת תכנית לימודים בנושא עיצוב ה
 והדיבור לבתי המדרש למורים ולגננות 

1975  4.213/3              



הצעת תכנית לימודים בתורת ההוראה לבתי 
; ס היסודי"ביה: המדרש למורים המסלול

הצעת ראשי פרקים בתורת ההוראה ובדרכיה 
 'ב-'בכיתות א

1975  4.213/4              

המגמה , מלאכת מחשבת לחטיבת הביניים
לבנים ולבנות ( שעורי רשות)עית המקצו

 הצעת תכנית לימודים', בכיתה ח

 מהדורה ראשונה 8.104/11  1975

הצעת תכנית לימודים במסלול חינוך מיוחד 
 לבתי מדרש למורים ולגננות   

1975  4.213/13    

מסלול , תיכון ערב למבוגרים, תכנית לימודים
 דו שנתי

 ניסוי מהדורת             4.211/24  1975

תכניות הלימודים בפיסיקה כימיה לחטיבת 
הביניים ולחטיבה העליונה בבית הספר 

 הממלכתי והממלכתי דתי  

 מהדורה שנייה  4.211/16  1975

תכנית לימודים בחקלאות ובלימודי הסביבה 
ט בבית הספר הממלכתי והממלכתי -לכיתות ז

 דתי

 מהדורה שנייה  4.211/17  1975

יסודי כולל חטיבות -חינוך העלתוכנית טיפוח ב
 הצעות והנחיות , עקרונות, הביניים

1976  4.213/8              

-'הצעת תכנית לימודים בצרפתית לכיתות ז
שפה זרה שניה , שפה זרה ראשונה, ב"י

הצעת תכנית לימודים 0 לשונית-במגמה דו
 צרפתית לחטיבה העליונה 

 מהדורה ראשונה  4.212/7  1976

תכנית ; חומר לבחינות בגרות, יהגיאוגרפ
0 א, לימודים בגיאוגרפיה לחטיבה העליונה

הצעה לתכנית לימודים ; א"לכתה י0 ב', לכתה י
 בגיאוגרפיה בחטיבה עליונה

1976 1978  4.209/4     

שפה , שפה זרה שנייה)יב -צרפתית לכתות ז
הצעה (  לשונית-זרה ראשונה ובמגמה דו

 לתכנית לימודים 

 מהדורה ראשונה   4.211/20   1976

עברית בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה 
הצעה , בבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי

הבעה 0 ידיעת הלשון   ב0 לתכנית לימודים  א
 והבנה

 מהדורה ראשונה             4.213/5 1982 1977

, חינוך לצריכה נכונה של אמצעי תקשורת
בת תוכנית להפעלה בשעות חברה בחטי

 הביניים ובבתי הספר העל יסודיים

 תוכנית ניסויית   4.212/11  1977

המחלקה להכשרת , משרד החינוך התרבות
הצעת תכנית למבוא ; ספרות ילדים: מורים

סיקור על תכנון תכניות ; לתורה שבעל פה
 הלימודים במוסדות להכשרת מורים וגננות  

1977 1979 4.212/17   

די הממלכתי מלאכה בבית הספר היסו
הצעה לתכנית לימודים  , והממלכתי דתי

 ו -מלאכה בכיתות א

1977  7.140/10  

הלשון העברית ובספרותה לחטיבה העליונה 
תכנית הלימודים ; יב בבתי הספר הערביים-י

 ו-לכתות ג, בעברית בבתי הספר העבריים

 מהדורה ראשונה  4.211/18 1978 1977

הספר תכנית הלימודים באנגלית לבית 
 ב "י-הממלכתי והממלכתי דתי כיתות ה

 מהדורה שנייה מתוקנת             4.211/21  1977

  4.213/6   1978 נספח למדריך למורה, מילוי הוראות בכתב

תכנית לימודים להוראת מדע המחשב 
 בחטיבה העליונה  

 מהדורה ראשונה 4.211/3  1978

' ו-'תכנית לימודים לחינוך תזונתי לכתות ה
 בבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי

 מהדורה ראשונה  7.141/3  1978



לבית , מוסיקה לגן הילדים ולבית הספר היסודי
הצעה , הספר הממלכתי והממלכתי דתי

 'ו-'כיתות א, לתכנית לימודים

 מהדורה ראשונה 7.144/6  1978

תכנית לימודים בלשון לגן הילדים הממלכתי 
 והממלכתי דתי 

 מהדורה ראשונה 8.180/8  1978

לימודי יסוד ביהדות בבתי המדרש 
קווי יסוד , בירורים, הממלכתיים למורים וגננות

 שטרן' י א"מוגש ע, והצעות לתכנון

1978  4.212/14              

 -כיתות ז)הצעות לתוכנית  הוראת הסיפרות 
הקיבוץ הארצי השומר הצעיר המחלקה ( ט -ח

 לחינוך  

1978  4.212/18   

תכנית לימודים בספרות לחטיבה העליונה 
 בבית הספר הכללי

 מהדורה ראשונה 4.212/22  1978

ל תכנית "תורה שבעל פה ומחשבת חז
 לימודים לחטיבה העליונה בבית הספר הכללי 

 מהדורה ראשונה   4.211/22  1978

לשון וספרות עברית בבית הספר הממלכתי 
 '   ו-'ב וממלכתי דתי תכנית לימודים בכיתות

 מהדורה ראשונה 7.144/5  1979

לימודי המולדת והחברה בבית הספר 
תכנית לימודים , הממלכתי והממלכתי דתי

 'ד-'בכיתות ב

 מהדורה ראשונה             7.144/8  1979

לימודי חברה בחטיבה העליונה בבית הספר 
 (לכל התלמידים)הכללי  

 ונהמהדורה ראש             4.212/9   1979

במוסדות ( א"תלקב)אוגדן תוכנית הלימודים 
 החינוך של הקיבוץ הארצי

1979  4.212/13  

תולדות , ך"הצעות הוועדה להוראת תנ
תרבות ישראל ומחשבת היהדות , ישראל

 בבתי המדרש הממלכתיים למורים ולגננות  

1979  4.211/14  

-כיתות י)הצעות לתוכניות הוראת הסיפרות 
ץ הארצי השומר הצעיר הקיבו; (יב-יא

 המחלקה לחינוך

1979  4.212/16  

כיתות )הצעות לתוכניות לימודים בהיסטוריה 
הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ;  (יב-ז

 המחלקה לחינוך   

1979  4.212/17      

הצעת תקן להוראת המלאכה בחינוך היסודי 
 ח -ו ולכיתות ז-לכיתות א

1979  7.140/9  

פרות לחטיבת הביניים תכנית הלימודים בס
תכנית לימודים ; בבית הספר העל יסודי הדתי

בספרות לחטיבה העליונה בבית הספר 
ספרות לחטיבה העליונה בבית הספר , הכללי
 הדתי

 מהדורה ראשונה 7.141/12  1979

, לשון: שלב א , הנחלת הלשון, תכנית לימודים
 נספחים ; תוכנית הלימודים לשלב ב

 ט"התשמ, מהדורה רביעית 4.213/17 1989 1979
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 (קיים אוסף נפרד ובו תוכניות לימודים של הסמינרים והמכללות להכשרת מורים וגננות) 

עד  המשנ שם התיק
 שנה

 הערות מיקום

תכנית הלימודים למסלולים , פיסיקה
; הטכנולוגיים שאינם נגשים לבחינות הבגרות

פיסיקה לחטיבה עליונה בבית ספר הכללי 
 והדתי 

 מהדורה ראשונה 9.213/1 1989 1980

פירוט תכנית הלימודים לשון וספרות עברית 
, (ט"תשל)בבית הספר היסודי הממלכתי 

יסודות , הבעה בכתב, נקראספרות והבנת ה
האזנה לשון עברית לחינוך , בידיעת הלשון

 'ט-'מיוחד לכיתות ז

1980 1989 9.213/3  

תכנית לימודים מדעי החיים והחקלאות לבתי 
חקלאיים )הספר העל יסודיים ההתיישבותיים 

 (קיבוציים ומושביים

 מהדורה ראשונה 4.209/13  1980

ב "לכתה י, ג גיאוגרפיה בחטיבה העליונה חלק
 בבית הספר הכללי והדתי 

 מהדורה ראשונה 9.213/10  1980

פילוסופיה לחטיבה העליונה בבית הספר 
 ( ב"י -א "כיתות י)הכללי 

 מהדורה ראשונה  9.213/12  1980

, תוכניות בלימודי היהדות בבתי ספר יסודיים
חטיבות ביניים ובתי ספר על יסודיים בחינוך 

 םכינוס מחנכי, כללי

1980  4.213/15  

תכנית הלימודים בפיסיקה לחטיבה העליונה 
 בבית הספר הכללי והדתי  

 מהדורה ראשונה 4.213/23  1980

תכנית הלימודים במתמטיקה מגן הילדים עד 
תכנית הלימודים במתמטיקה מגן ';  כיתה א

תוכנית לימודים ';  הילדים עד כיתה ו
 מ"במתמטיקה לכתות כוון ולמסמ

 מהדורה שנייה , דפי סטנסיל  9.213/5  1981

מוסיקה בחטיבת הביניים לבית הספר 
 הממלכתי והממלכתי דתי

 מהדורה ראשונה  9.213/8  1981

תכנית ; תכנית הלימודים בהיסטוריה ואזרחות
לימודים בהיסטוריה בנתיב הטכנולוגי 
;  שבחטיבה העליונה בבית הספר הכללי

' ו-'לכיתות בתכנית לימודים בתולדות היישוב 
 בחינוך הממלכתי  

 מהדורה ראשונה  9.213/9 1989 1981

בבתי ' ד -' לימודי המולדת והחברה לכיתות ב
 הספר הערביים  

 מהדורה ראשונה  7.144/17  1981

תכנית הלימודים באזרחות לכתה ז בבית 
 הספר הממלכתי  

 מהדורה שניה 7.144/19  1981

יסודיים הנתיב תכניות לימודים לבתי ספר על 
, אוטומציה; א"ענ, מחשבים: הטכנולוגי מגמות

 הסרטוט , הנדסאי בניין, פנימטיקה והידרוליקה

גן , נושא המים בישראל 9.213/20 1988 1982
 '    כתה ג -הילדים 

  8.180/3  1983 '    כתה ג -גן הילדים , נושא המים בישראל

הצעה לתכנית לימודים במקרא בבית הספר 
מ והכוון בנתיב "כתי לכיתות מסמהממל

תכנית הלימודים במקרא מגן ; הטכנולוגי
 ב בחינוך הממלכתי  "הילדים ועד כיתה י

1983 1985 9.213/4  



; ב"י-'כיתות א, תכנית הלימודים בדינים
תכנית הלימודים בתורה ; מחשבת ישראל
;  יב-ס הממלכתי דתי כיתות א"שבעל פה בביה

בעל פה ומחשבת תכנית הלימודים בתורה ש
 (        ו-כתות ב)מ"ס מ"ל לבי"חז

1984 1987 9.213/19  

תוכנית לימודים לבתי מדרש למורים 
 חינוך גופני , ולמכללות לחינוך

1984  4.213/16  

תוכנית לימודים בספרות בנתיב הטכנולוגי 
בבית ; שבחטיבה העליונה בבית הספר הדתי

 הספר העל יסודי הכללי 

; ד"תשמ, מהדורה ראשונה 4.213/19 1989 1984
 ט "התשמ, מהדורה ראשונה

תכנית הלימודים באזרחות ולימודי חברה 
 ב                                     "י -' כיתות י, לבתי ספר תיכוניים ערביים

 כתובה בערבית 7.19  1984

תוכנית לימודים בהיסטוריה בנתיב הטכנולוגי 
פר הכללי שבחטיבה העליונה בבית הס

 לתלמידים שאינם נגשים לבחינות בגרות  

 מהדורה ראשונה 4.213/20  1984

תכנית הלימודים בדינים מכיתה א ועד כיתה 
 ב   "י

1984  4.209/11  

תכנית בחירה לחטיבה , מחשבת ישראל
 העליונה בבית הספר הכללי  

הוכן על ידי , מהדורה ראשונה 4.213/1  1985
 דים  האגף לתוכניות לימו

הצעת תכנית לשעת המחנך לבית הספר 
 ב"י-'הכללי והדתי כיתות ז

1985  9.213/2  

, הסביבה הקרובה, לימודי המולדת והחברה
' ו-'תכנית לימודים לחינוך המיוחד לכיתות ג

המשולבות בבתי הספר הממלכתיים הרגילים 
 ולכיתות מתאימות בבתי הספר המיוחדים  

 שונהמהדורה רא 7.144/16  1985

מוקדי , (ד"חורף תשמ)ד "אגרת מידע יו
 התכנית בהבעה ובהבנה 

1985  7.190/1  

חומר לילקוט לשעת , בית הספר למען סביבתו
הצעת תכנית לחינוך חברתי בבית ; חברה

הצעת תכנית לשעת ; הספר היסודי הממלכתי
 ב"י-'המחנך לבית הספר הכללי והדתי כיתות ז

0 התרבותמשרד החנוך ו 7.190/5  1985
 הועדה לחנוך חברתי  

תכנית לימודים במקרא מגן הילדים ועד כיתה 
 ב בחינוך ממלכתי "י

1985  7.190/24  

תוכנית לימודים במקרא מגן הילדים ועד כתה 
 ב בחינוך  הממלכתי "י

1985  4.213/21  

תכנית הלימודים ללשון הערבית המדוברת 
 ו   -כיתות ד, לבית הספר היסודי

 מהדורה ראשונה 7.144/18  1985

  9.213/7  1986 תכנית הלימודים בכימיה לחטיבה העליונה

תכנית לימודים לחטיבה העליונה , גיאוגרפיה
 בבתי הספר הדרוזיים  

 מהדורה ראשונה 4.213/25  1986

מתמטיקה לתלמידים מחוננים  תכנית לימודים 
 יב-לכיתות ג

 מהדורה ראשונה 4.209/8  1986

ימודים בדת האסלאם בבתי הספר תכנית ל
 ב   "י-'הערביים י

1986  7.190/7  

מאבקם של יהודים בברית המועצות לחירות 
תכנית רשות לכיתה חי או טי בבית :ולעלייה

 הספר הממלכתי והממלכתי דתי    

 מהדורה ראשונה  9.213/13  1987

הצעת תכנית לחינוך חברתי בבית הספר 
 היסודי הממלכתי 

1987  9.213/22  

מהדורת ניסוי  , הצעת  לימודים בחינוך מיוחד
 עכו  , מרכז פדגוגי אזורי

מאוסף בית הספר המיוחד  9.213  1987
 נהריה   , אילנות

 בספריה   1988 תכנית לימודים בחינוך המיוחד 



תכנית בחירה לחטיבה העליונה , גיאולוגיה
 בבית הספר הכללי   

וכן בידי ה; מהדורה ראשונה 9.213/6  
הוועדה לגיאולוגיה במסגרת 

 מכון ויצמן 

הצעה להוראה , תכנון לימודים בחינוך המיוחד
אינטגרטיבית בבית הספר היסודי הממלכתי 

 והממלכתי דתי 

 מהדורה ראשונה 7.141/9  1988

: יסודות מערכת התחבורה בחברה המודרנית
בבית הספר ' או ו' תכנית רשות לכיתה ה

 י דתי  הממלכתי והממלכת

 מהדורה ראשונה 9.213/14  1988

או ' ח', תכנית רשות לכיתה ז: רעב באפריקה
בבית בבית הספר הממלכתי והממלכתי ' ט

 דתי ובבית הספר במגזר הערבי  

 מהדורה ראשונה 9.213/15  1988

הצעה להוראה , תכנון לימודים בחינוך מיוחד
אנטגרטיבית  בבית הספר היסודי הממלכתי 

 י דתי והממלכת

 מהדורה ראשונה 9.213/21  1988

הסתדרות , קווים לתכנית לימודים באזרחות
 המלצת המועצה הפדגוגית המרכזית, המורים

1988  9.213/23  

תכניות לימודים בית ספריות בבתי ספר 
 פעלתניים  

 .8, בחינוך היסודי 4.209/6  1988

, תכנית הלימודים במקרא לתלמידים מחוננים
 יב בבית הספר הממלכתי -כיתות ג

 מהדורה ראשונה  4.209/10  1988

תכנית הלימודים החדשה לבית : אנגלית
 ב    "י-כיתות ה, הספר הממלכתי והממלכתי דתי

1988  4.209/12  

תכנית להוראת מדעי , מדע בחברה טכנולוגית
 הטבע לבית הספר היסודי  

1988  7.144/20  

מחוננים תכנית לימודים במקרא לתלמידים 
 כיתות ג יב בבית הספר הממלכתי 

הכריכה ,  מהדורה ראשונה 4.208  1988
 פגומה 

תכנית הלימודים בחינוך גופני ומחול לחטיבה 
 העליונה במקצועות בחירה לבחינות הבגרות    

 מהדורה ראשונה 9.213/11  1989

תכנית רשות בבית הספר , עזרה הדדית
 הממלכתי 

 ה ראשונהמהדור 9.213/16  1989

' ו-'תכנית רשות לכיתות א, עבודה כערך
בבית הספר ' ט-'ולחטיבת לחטיבת הביניים ז

 הממלכתי  

 מהדורה ראשונה 9.213/17  1989

בבית ' ט-'תכנית הלימודים בביולוגיה לכיתות ז
 הספר הממלכתי והממלכתי דתי 

 מהדורה חדשה 9.213/18  1989

קצועי תוכנית לימודים במתמטיקה למסלול המ
 "  מתמטיקה"פרויקט , המעשי

1989  4.213/14  

תוכנית לימודים בפסיכולוגיה לחטיבה 
 העליונה בבית הספר הכללי והדתי   

 מהדורה ראשונה 4.213/18  1989

תכנית למגמות מחול בחטיבת הביניים , מחול
 בבית הספר הממלכתי    

1989  4.213/22  

תכנית תכנית לימודים בענף פרחים במסגרת 
בענף ; הלימודים מדעי החיים והחקלאות

נוי וטכנאות ; המכוורת;  עצי פרי-מטעים; הלול
; ירקות; צמחי עציץ ושתלנות; גידולי שדה; נוף

 בקר וצאן  

1989  4.209/7  

תכנית הלימודים בתולדות היישוב לבית הספר 
מיפוי מטרות ; ו-הממלכתי והממלכתי דתי ב
 ו   -ה;  ד-תות גהתכנית ונושאי הלימוד לכי

 מהדורה שנייה  4.208  1989

, עולים עברית -תכניות לימודים לתלמידים 
 גיאוגרפיה , היסטוריה, ך"תנ, יהדות

 שנות התשעים 4.211/8  



שילוב החינוך , מזון לבריאות ולתיאבון
תכנית רשות , התזונתי בהוראה הכוללת

בבית הספר הממלכתי ' ד-'לכיתות א
 והממלכתי דתי  

 מהדורה ראשונה 7.190/6  1990

תכנית הלימודים במתמטיקה לנתיב הטכנולוגי 
בבית הספר ( מ"מסמ)מעשי -למסלול המקצועי

 הכללי והדתי  

 מהדורה ראשונה 7.190/11  1990

תכנית בחירה לחטיבה , לימודי ארץ ישראל
תכנית בחירה ; העליונה בבית הספר הדתי 

 לבית הספר הכללי 

 מהדורה ראשונה 7.190/14 1993 1990

תכנית לימודים בבית הספר העל , ספרות
יחידת לימוד , תכנית בסיסית, יסודי הדתי

שלוש עד חמש ( זמנית)תכנית מורחבת ; אחת
לחטיבת הביניים בית הספר ; יחידות

 יב    -כתות י; הממלכתי

; ן"התש, מהדורה שניה 4.208/5 1992 1990
 ס "התש, ב"התשנ

ה בבית הספר היסודי תכנית לימודי הטכנולוגי
בבית הספר הממלכתי ' ו-'לימודים לכיתות א
 והממלכתי דתי     

 מהדורה ראשונה    7.190/10  1991

תכנית הלימודים בספרות לחטיבת הביניים 
 בבית הספר העל יסודי הדתי   

1991  4.213/12  

חינוך לבריאות תכנית מסגרת לגן ולבית 
 תיהספר הממלכתי והממלכתי ד

 מהדורה ראשונה 4.208  1991

הצעה , לימודי הטכנולוגיה בבית הספר היסודי
ו -תכנית לימודים לכתות א, לתכנית לימודים

לימודי ; בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי
ט -הטכנולוגיה בחטיבת הביניים לכתות ז

 דתי וערבי        , ממלכתי

; א"התשנ, מהדורה ראשונה 4.208/6 1994 1991
 ד"התשנ, ראשונה מהדורה

תכנית חינוכית בנושא מניעת השימוש לרעה 
 בסמים ובאלכוהול  

 מהדורה ראשונה 7.190/27  1992

תכנית לימודים בספרות לחטיבות הביניים 
 בבית הספר הממלכתי   

1992  7.144/7  

, תוכנית לימודים להוראת עברית למתחילים
 ב   "י-'אולפנים לתלמידי ז

1992  7.190/16  

 צילום, טיוטה 7.190/22  1992 תוכנית לימודים לגיל הרך

תפרוסת , למודי הסביבה הקרובה והרחוקה
 הצעה   , א"י -' נושאי הלימוד לכתות ג

1992  9.213/24  

בדרך  -תכנית לימודים במיומנות הבחירה
האגודה לקידום 0 להתחנכות במעגלי הבחירה

 החינוך הניסויי הפתוח בישראל     

1992  4.212/18  

תכנית בחירה לחטיבה , תקשורת המונים
 העליונה הכללית הדתית והערבית  

 מהדורה ראשונה 4.212/5  1993

 מהדורת ניסוי  7.190/29  1993 תוכנית הלימודים להנחלת הלשון  

 מהדורת ניסוי  7.190/28  1993 תכנית לימודים לאולפני המשך 

תכניות , יםלימודי הטכנולוגיה בחטיבת הביני
, בבית הספר הממלכתי' ט-'לימודים לכיתות ז

 דתי והערבי  -הממלכתי

1993 1994 7.144/9 4.208/14 

תכנית לימודים לגן הילדים היהודי הממלכתי 
   6 - 8גילאי 0 הערבי והדרוזי, דתי -והממלכתי 

 מהדורה זמנית לקראת אישור 7.140/8  1993

נוך תכנית הלימודים במקרא למערכת החי
 ב   "מגן הילדים עד כיתה י, הממלכתית

1993  4.208/4  

חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע בבית הספר 
הממלכתי דתי והערבי  תכנית , הממלכתי

 בחירה

 מהדורה ראשונה 4.208/14  1993

לחינוך ' ט-'מקרא תכנית לימודים לכיתות א
 המיוחד בבית הספר הממלכתי     

1994 1995 7.190/8  



תכנית לימודים באזרחות לחטיבה העליונה 
ערביים , (כולל דתיים)בבתי הספר יהודיים 

 ודרוזיים    

1994  7.190/15  

תכנית לימודים בהיסטוריה של עם ישראל 
 דתי  -לחינוך המיוחד בבית הספר הממלכתי 

           מהדורה ראשונה                                              7.190/20  1994

 -' תכנית הלימודים במולדת וחברה לכיתות ב
לומדות למחשב וקלטות וידאו , ספרי לימוד' ד

 ד          "לשנת הלימודים התשנ

1994  4.208  

, הבעה ויצירה באמנות חזותית פלסטית
לחינוך המיוחד ' ט-'תכנית לימודים לכיתות א

 בבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי

 מהדורה ראשונה                                                        7.190/21  1994

לשון ערבית לבית הספר העברי תכנית 
 , יב-הלימודים לכיתות ז

 מהדורה ראשונה  02.544/  1994

תכנית לימודים לתלמידי החינוך , היסטוריה
 -כתיבה 4 המיוחד בבית הספר הממלכתי 

תכנית ;  חיה אדרי, לילית אביצור, מרים לוין
בחינוך ' ט-'הלימודים בהיסטוריה לכיתות ו

 (  עקרונות)הממלכתי 

1995  7.190/9  

הסביבה הקרובה  -לימודי המולדת והחברה 
 לחינוך המיוחד בבית הספר הממלכתי

1995  7.190/12  

תכנית לימודים למדעי שילוב בחטיבות 
מדעי הטבע לחינוך המיוחד בבית , הביניים

מדעי הטבע ;  הממלכתי והממלכתי דתי הספר
והטכנולוגיה בבית הספר הממלכתי והממלכתי 

 דתי    

 מהדורה ראשונה 7.190/13  1995

תכנית לימודים במתמטיקה לחינוך המיוחד 
ד "בבית הספר היסודי הממלכתי והממ

ובכיתות ההמשך במסגרות הנפרדות של 
 החינוך המיוחד 

 מהדורה ראשונה 7.190/25  1995

, ועדת תכנית בהיסטוריה לחטיבה העליונה
 שישה פרוטוקולים מישיבות ועדת ברטל 

 צילום 7.190/19 1998 1995

תכנית לימודים , הטיול במערכת החינוך
 בהכשרת מורים

1996  4.208/15  

תכנית לימודים , הטיול במערכת החינוך
 בהכשרת מורים  

                                           ת                "מכון מופ 4.208/15  1996

מקצוע בחירה , פסיכולוגיה, תכנית לימודים
דתי , בחטיבה העליונה לבית הספר הכללי

 והערבי

 מהדורה חדשה  7.190/18  1997

בבית ' ט-'גיאוגרפיה לכיתות ה, תכנית לימודים
הערבי , הממלכתי דתי, הספר הממלכתי

 והדרוזי

 דורה חדשה מה 7.190/17  1998

: לימודי מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי
תכנית לימודים למקצוע מדע וטכנולוגיה 

בבית הספר הממלכתי ' ו-'בכיתות א
 והממלכתי דתי

 מהדורת ניסוי  7.190/23  1999

תכנית לימודים במקצוע מדעי המחשב 
 לחטיבה העליונה בנתיב העיוני והטכנולוגי 

 ראשונהמהדורה  7.190/26  1999

תכנית לימודים לבית הספר היסודי , אנגלית
עקרונות וסטנדרטים ללימוד   -והעל יסודי

 אנגלית כשפה זרה   

2000  4.208/1  

תכנית מסגרת , תכניות העשרה בחינוך גופני
לפעילויות למידה נוספות לאלה המוצעות 

 בתכנית הלימודים בחינוך בגופני     

2002  4.208/2  



חברה ואזרחות , ימודים מולדתתכנית הל :
 ,לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי

ד -' כיתות ב, הערבי והדרוזי '   

2002  4.208/8  

שפה ותרבות  לבית  -תכנית לימודים יידיש 
, הדתי והחרדי, הספר העל יסודי הכללי

בית ספר , בחינת בגרות ביידיש;  ה"תשס
 ב "תשס, פלך

 וטהטי 4.208/10 2005 2002

תכנית בחירה , עולם הערבים והאסלאם
 לחטיבה העליונה בבתי הספר העברי

2003  4.208/3  

היסטוריה  תכנית לימודים לחטיבה העליונה 
בבית הספר הממלכתי    פרוטוקולים של 

 ועדת התוכנית                                                          

2003  4.208/9  

פ ובתלמוד בבית "ודים בתושבעתוכנית לימ
 יב -ד כתות א "הספר הממ

כולל יחידות הלימוד לבחינות  4.208/15  2004
 הבגרות                                   

פ ובתלמוד בבית "תוכנית לימודים בתושבע
יב  כולל יחידות  -ד כתות א "הספר הממ

      הלימוד לבחינות הבגרות                           

2004    

תכנית לימודים מדע המדינה לימודי ממשל 
ופוליטיקה מקצוע בחירה בחטיבה העליונה 

         הערבי והדרוזי, הדתי, לבית הספר הכללי

 

2004  4.208  

בית הספר בית חינוך ולמידה תכנית חינוכית 
            ד                                           "לבתי הספר היסודיים הממ

2005  4.208  

השלמה לתכנית הלימודים לבית , מקרא
ביטויים ופסוקים , ניבים, הספר הממלכתי

 יב-נבחרים לכיתות ז

2006  4.208/11  

תכנית לימודים להוראת הצרפתית בבית 
 הספר העל יסודי  

2006  4.208/12  

יחידות מקצוע  8כלכלה תכנית לימודים 
, לבית הספר הכלליבחירה בחטיבה העליונה 

 הערבי והדרוזי 

2006  4.208/13  

יב בבית -תכנית לימודים בספרות לכתות ז
 הספר הכללי

200-  4.208/14  

יחידות לימוד מקצוע  8כלכלה תכנית לימודים 
, בחירה בחטיבה העליונה לבית הספר הכללי

 הערבי והדרוזי                 

 התוכנית בערבית 4.208  2006

 ת הלימודים בחינוך גופני לגיל הרך                                תכני
 לכיתות א ב  בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי

2007  802114/              

את קריאה וכתיבה  תכנית תשתית לקר
גן הילדים בחינוך הממלכתי ללימודים 

 והממלכתי דתי

2007  8021148  

 לגיל הרך                                תכנית הלימודים בחינוך גופני 
 לגן הילדים בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי  

2007  8021146  

לימודים לבית הספר תורה שבעל פה תכנית 
 יב                                                        -לי כתות יהעל יסודי הכל

2008  8021141  

ערבית בה תשתית לקראת קריאה וכתיב
 כשפת אם                             

 תכנית לימודים לגן הילדים בחינוך הממלכתי

 התוכנית בערבית   2008

 התוכנית בערבית 4.208  2009 יחידות לימוד                                                       8כלכלה תכנית לימודים 

די ממשל תכנית לימודים מדעי המדינה לימו
 ופוליטיקה

 התוכנית בערבית 4.208  2009

תכנית לימודים להוראת הספרדית בחטיבה 
 העליונה

 רוב התכנית בספרדית 4.208  2009



תרבות לבית , פרותס, שפה: חינוך לשוני ערבי
 ו                                                        -היסודי כיתות א הספר

כנית בערביתהתו 4.208  2009  

יב -תכנית לימודים חינוך גופני לכיתות ג
הממלכתי , ולחינוך המיוחד בחינוך הממלכתי

 דתי הערבי והדרוזי

2009  8021141  
           

 התכנית בערבית

 תכנית הלימודים בחינוך גופני לגיל הרך                                
                               לגן הילדים בחינוך הממלכתי             

2009  8021142              

 תכנית הלימודים בחינוך גופני לגיל הרך                                
 בחינוך הממלכתי  'ב -'לכיתות א

2009  8021148             

     

טיפוח כישורי שפה בבית הספר היסודי 
 ו  -פעילויות לכיתות ה

 לתלמיד 4.208  2010
 התוכנית בערבית

 טיפוח כישורי שפה בבית הספר היסודי                                   
 דגמים לתיכון ההוראה                                            
 למורה 4.208  2010

                  התכנית בערבית
              

 

 


