
 תכניות ההלימה ליחידות המורחבות

 יופיעו בבחינת הבגרות בקיץ תשע"זלא  –הפרקים והנושאים עליהם מופיע קו חוצה 

 ודודמשה  –יחידת המנהיגות 

 דוד משה

 מנהיג נולד: מדוע משה זוכה למנהיגות
  'ג – 'שמות ב

 אתגרים ראשונים בהנהגה מול פרעה ומול העם
 'ו – 'שמות ה

 מנהיג מול מצוקות העם כיצד מתמודד
 22 - 22שמות ט"ו 
 11 - 1שמות ט"ז 

 מנהיג מול אלוהים 
 שמות י"ט 
 11 - 1שמות כ"ד 
 22 – 12שמות ל"ג 

 מנהיג מתווך ומגן
 שמות ל"ב

 התמודדות משה עם תלונות לאחר שנה במדבר
 22 – 1במדבר י"א 

 ערעור על מנהיגות
 במדבר י"ב

 מדוע לא זכה משה להיכנס לארץ?
 – 1)ללמד בהקשר את שמות י"ז  12 - 1 'במדבר כ

2) 
 22 - 22דברים ג' 

מה קורה  –אובדן מנהיגות וצמיחת קנאות 
 כשהמנהיגות נחלשת?

 במדבר כ"ה
  
  
  

כיצד סוגרת התורה את סיפור חייו  -מות משה 
 של משה?
 דברים ל"ד

  

 הופעת מנהיג חדש
 שמ"א ט"ז 

 דוד מול מנהיג מכהן
 שמ"א י"ח 

 11 - 1י"ט שמ"א 
 4 – 1שמ"א כ"ב 
  11 -  1שמ"א כ"ג 
 שמ"א כ"ד

 כיצד מתואר דוד כראש גדוד
 (12 – 12)// דבה"א י"א  12 – 11שמ"ב כ"ג 

 'שמ"א ל
 עליית דוד למלוכה

 11 - 1 ', ב22 – 12 'שמ"ב א
 מלך על כל ישראל בתחילת דרכו

 שמ"ב ה
 שמ"ב ו

 דוד מול בית שאול; דוד מול בת שאול
הכתובים הבאים כנושא חתך המתייחס  יש ללמד את

 ליחסי דוד עם מיכל בת שאול:
 21 - 6שמ"א י"ח 
 11 - 1שמ"א י"ט 

 21 - 12שמ"ב ג' 
 'שמ"ב ו

 הסכנה שבכוח
 14 - 1שמ"ב כ"א 
 ]שמ"ב יא 

סיפור זה לא יילמד תוך התייחסות למורכבותו 
ולעיצובו הספרותי, אלא יצוין כקו פרשת המים 

 וד[בתולדות מלכותו של ד
 דוד בחולשתו מול משפחתו

 שמ"ב י"ג 
  
  

 דוד בחולשתו ובכניעתו במרד אבשלום
 שמ"ב ט"ו

 2 - 1שמ"ב י"ט 
 המלך בזיקנתו

 'מל"א א

  

  



 המגילותיחידת 

 

 מקורות מקראיים:

 א', ב', ג', ח' שיר השירים 

 ד'-א' רות 

 21-21י"ט  בראשית  

 ל"ח בראשית 

  2-4כ"ג דברים         

 ט' עזרא 

 ד' איכה 

 ב', ג', י"א, י"ב  א',  קהלת 

 י'ט',  – א' אסתר 

 

 מקראיים:-מקורות חוץ

 שיר השירים: 

o  :מ' פוקס, שיר הנער ושיר  שירי דודים ממצרים העתיקהשירי אהבה מצריים

 )להיעזר בהערות(. .11-11  ירושלים, תשמ"ה, עמ' הנערה הוצאת מאגנס,

 קהלת: 

o  עם עובד   ,בימים הרחוקים ההם: ש' שפרה, י' קליין, 11עלילות גלגמש, לוח

 תשע שורות ראשונות(.  261, )עמ' 261-264, עמ' 1226

 אסתר:      

o  :א. כהנא, הוצאת מקורות, הספרים החיצונייםהתוספת למגילת אסתר: בתוך ,

   תקמ"ט.-ת"א, תרצ"ז עמ' תקמ"ו

 קריאת חובה:

 שיר השירים:    

o פירוש מדעי למקרא כרך "שיר השירים" י. זקוביץ , עם עובד, א לישראלמקר ,

 ,26ועד עמוד קנוניזציה  -מסעיף כח 21,  )בעמ' 26-21, עמ' ירושלים-מאגנס

 .("בפירושו של רמב"ןב"... פסקה המסתיימתב

 רות: 

o  ,שיפוט לטובת גיבורו של סיפור הבבואה: בנות , "מקראות בארץ המראותי. זקוביץ

  22-22, עמ' 1221", הקבוץ המאוחד, ת"א לוט ואביהן במערה; רות ובעז

o מועד כתיבתה של 24-22מגילות "מגמת המגילה" עמ' , כרך עולם התנ"ך" ,

 .24עמ'  ,המגילה"

 איכה:  

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Mikra/MarotZakovitch.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Mikra/MarotZakovitch.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Mikra/MarotZakovitch.pdf


o קינות על חורבן ערי הקודש ומקדשים במזרח 112, כרך מגילות עמ' עולם התנ"ך" :

: מהשורה 114שורות מראשית הסעיף עד "בערים ובתושביהן"( עמ'  22הקדום" )

הראשונה: "לשיקום  "בדומה לקינה המקראית" ועד לתחתית העמודה 11-ה

      ההריסות".

 קהלת: 

o  ספר מיכאל, בין הזמן הזה  בתוך: משנת קהלת לדורות" -שרה יפת, "חירות הרוח

 .112-22, עמ' 2112, , הוצאת רכס)עורך( , אבי שגיאלימים ההם

 אסתר: 

o פירוש מדעי למקרא כרך "אסתר", אדל ברלין, עם עובד ת"א, מקרא לישראל ,

, 2-4אסתר כקומדיה" עמ'   , "מגילת4-2מגילת אסתר?" עמ'  מגנס: "מדוע נכתבה

)אפשר  22-24"תוספות למגילת אסתר" עמ' , 42-41עמ'  "אסתר ונשים במקרא"

אביגדור  -, יאיר זקוביץ לא כך כתוב בתנ"ך" בתוך: התוספות למגילת אסתרגם: "

 (224 , ת"א, עמ'2114שנאן, ידיעות אחרונות, 

o ואסתר בת דודו", עמ'   היהודי  מגילות, "מרדכי אנציקלופדיה עולם התנ"ך

 ם התנ"ךעול -)הוצאת רביבים(. אותו פירוש קיים גם במהדורה חדישה יותר   11

 .)הוצאת דודזון עתי(  222עמ'  ואסתר בת דודו",  היהודי  מגילות "מרדכי

 

  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMam/TochnitAlYesodi/YechidotMurchavor/LoKach.htm


 נשים במקראיחידת 

 

 המלצה למורה לתלמיד פרקי תנ"ך נושא

סיפור של 
אירוסין 

וסיפורה של 
 רבקה

  
 –בראשית כ"ד 

 רבקה
 - 1בראשית כ"ז 

12 

פנינה פלר, צעיפה של תמר, 
 בתוך: שני צעיפים

http://lib.cet.ac.il/pages/ite

m.asp?item=18528  
צעיפה של רבקה  הסעיפים:

 ודמותה של רבקה. 
יעל שמש, רבקה אישה חזקה 

 כוח רשמי, ללא

http://www.biu.ac.il/jh/par

asha/toldot/ shem.html 

רבקה וחתנה העבד,   מנחם פרי,
והקואליציה של אלוהים עם הנשים 

)תשסו(  22, אלפיים ,בסיפור המקראי
 .221 -  122עמ' 

 ?אונס
 דינה

 בראשית ל"ד 
  

 12 – 1, ח 1 -1שיר השירים א 
שיר אהבה שומרי פולחני, "חתן 

ש. שפרה, י.  -לינה בביתנו" 
עמ'  בימים הרחוקים ההםקליין, 

241-241. 
  

 מאמר דידקטי באתר תנ"ך ממלכתי 

http://mikranet.cet.ac.il/mikradid

act/pages/item.asp?item=23782 

 
 

, ירושלים ותצא דינהחיים חיון, 
 12 – 16תשע"א, עמ' 

 -הסבר שיר האהבה השומרי 

-44-http://www.rhazy.com/Heb

0.htm 

 אונס
 תמר בת דוד

, דברים כ"ב 16 – 11שמות כ"ב  שמואל ב י"ג 
, מסכת 12, ויקרא י"ח 22 – 22

 אבות ה ט"ז, 

 11A ,56Aחוקי אשור: סעיפים 

53 

חוקים מן המזרח ע"פ חיים נוי,  -
הקדום ערוכים במקביל לחוקים 

הוצאת ח' נוי, קריית  ,מן התורה
 12-16טבעון, עמ' 

קובצי הדינים מאיר מלול, 
ואוספים משפטיים אחרים מן 

, חיפה, פרדס המזרח הקדום
, עמ' 2111הוצאה לאור, תש"ע 

211-212. 

טריה פיליפ, סיפור אמנון ותמר מאמר 
 -דידקטי 

http://mikranet.cet.ac.il/mikradid

act/ pages/item.asp?item=23409 

 נשים חכמות
 אביגיל;
האישה 
החכמה 
 מתקוע;
האישה 

החכמה מאבל 
 בית מעכה

 – 1שמואל ב י"ד 
 – 6, 2 – 1, כ' 21
2,  11 – 22  
  

שלוש נשים   גלעד שטראוס,
 מגדיםחכמות בספר שמואל, 

. 61 – 11כ"א, עמ' 

http://www.herzog.ac.il/tvun

ot/ 

fulltext/mega21_strauss.pdf 

 אמנון בזק, האישה התקועית
 האישה מאבל בית מעכה

http://10in.in/3/?p=361 

  

מאיר שלו, פרוטקשן בכרמל,   –שמואל א כ"ה 
, עמ' 1211, תל אביב תנ"ך עכשו

12 – 22. 

אוריאל סימון, אביגיל מונעת את דוד 
 , תלבקש שלום ורדפהומבוא בדמים, 

 .212 – 122, עמ' 2112אביב 

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=18528
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=18528
http://www.biu.ac.il/jh/parasha/toldot/shem.html
http://www.biu.ac.il/jh/parasha/toldot/shem.html
http://mikranet.cet.ac.il/mikradidact/pages/item.asp?item=23782
http://mikranet.cet.ac.il/mikradidact/pages/item.asp?item=23782
https://legacy.education.gov.il/OWA/redir.aspx?C=cY2zVV6TJkO9FAsUcTMw3jQO__5D3c9IIxtyRFvsB1NJmrs1DcAcnwpy8hns5q0xxuWQYdWKVUU.&URL=http%3a%2f%2fwww.rhazy.com%2fHeb-44-0.htm
https://legacy.education.gov.il/OWA/redir.aspx?C=cY2zVV6TJkO9FAsUcTMw3jQO__5D3c9IIxtyRFvsB1NJmrs1DcAcnwpy8hns5q0xxuWQYdWKVUU.&URL=http%3a%2f%2fwww.rhazy.com%2fHeb-44-0.htm
http://mikranet.cet.ac.il/mikradidact/pages/item.asp?item=23409
http://mikranet.cet.ac.il/mikradidact/pages/item.asp?item=23409
http://www.herzog.ac.il/tvunot/fulltext/mega21_strauss.pdf
http://www.herzog.ac.il/tvunot/fulltext/mega21_strauss.pdf
http://www.herzog.ac.il/tvunot/fulltext/mega21_strauss.pdf
http://www.herzog.ac.il/tvunot/fulltext/mega21_strauss.pdf
http://10in.in/3/?p=361
http://10in.in/3/?p=361


נשים מצילות 
 חיים

 המיילדות
 מרים

 בת פרעה
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

 רחב

נשים קוראות גילי זיוון,  ב 21-11שמות א, 
 246 – 241, עמ' מבראשית
 מצוי גם ב 

http://mikranet.cet.ac.il/page

s/item.asp?item=23389 

סעיפים "נשים נגד גזרת 
ההכחדה.." ועד סוף סעיף "המרד 

 הנשי..."
  

רוני מגידוב, מאמרים דידקטיים על 
 שמות א 

.il/mikradidhttp://mikranet.cet.ac

act/ pages/item.asp?item=22416 

 וב'

http://mikranet.cet.ac.il/mikradid

act/ pages/item.asp?item=22417 

לאה מזור, "פריון ונשים בעיצוב 
ראשית ישראל במצרים, עיון 

ב",  -יוני בשמות א ספרותי רע
 - 2, עמ' 2112)ז'( תשס"ח  מסכת

21 
  

  
 יהושע ב 

הזוג   יאיר זקוביץ ואביגדור שנאן,
הרצאה מצולמת עד דקה   המוזר,

21 

http://www.youtube.com/wa

tch?v=Gyd8YlGNhyI 

  

אישה מול 
 הממסד

 בת איהרצפה 
  
  
 

 בנות צלפחד

 14 – 1שמ"ב כ"א 
  
  
  
  
  

, 22במדבר כ"ו 
, 11 – 1כ"ז 

 במדבר ל"ו

כל הקיץ ישבה רצפה בת איה / ש' 
 שפרה

 -לנצח אנגנך בתוך מלכה שקד, 
, עמ' 2111, תל אביב אנתולוגיה

462 – 461. 
  

 מאמר דידקטי 

http://mikranet.cet.ac.il/mikradid

act/pages/item.asp?item=23771 

 

 
  
  

נשים בעת 
 מלחמה

דבורה יעל ואם 
 סיסרא

 ה -שופטים ד 
  

זקוביץ ושנאן, "מה אירע 
לא כך כתוב של יעל",   באוהלה
עמ'   ,2114תל אביב  ,בתנ"ך

222 – 222. 

  

עקרות ומאבק 
 על ואימהות

 תמר )ויהודה(
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אשת מנוח
  
  
  
 
 
 
 
 

  
   בראשית ל"ח

, ויקרא י"ח 11 – 1דברים כ"ה 

 A33, חוקי אשור: סעיפים 11

,A43  

חוקים מן המזרח חיים נוי, 
הקדום ערוכים במקביל לחוקים 

הוצאת ח' נוי, קריית  ,התורהמן 
 114-112טבעון, עמ' 
קובצי הדינים מאיר מלול, 

ואוספים משפטיים אחרים מן 
, חיפה, פרדס המזרח הקדום

, עמ' 2111הוצאה לאור, תש"ע 
126 - 122 ,211  

קוראות עינת רמון, "לב הארי של תמר" 
 222  , עמ'1222תל אביב   ,מבראשית

– 211. 

  
 שופטים י"ג 

 סימון, וילך מנוח אחרי אשתו  

http://www.daat.ac.il/daat/tanach/ 

1.htm-rishonim/simon1 

, תל לא כך כתוב בתנ"ךזקוביץ ושנאן, 
 .122 – 122, עמ' 2114אביב 

 22 – 1מל"ב ד 
  

גילי זיוון, השיעור שנתנה השונמית   
 לאלישע...ולנו 

http://merkazherzog.org.il/article/

73 

 – 22שיעורים   אלחנן סמט על הפרק

http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=23389
http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=23389
http://mikranet.cet.ac.il/mikradidact/pages/item.asp?item=22416
http://mikranet.cet.ac.il/mikradidact/pages/item.asp?item=22416
http://mikranet.cet.ac.il/mikradidact/pages/item.asp?item=22417
http://mikranet.cet.ac.il/mikradidact/pages/item.asp?item=22417
http://www.youtube.com/watch?v=Gyd8YlGNhyI
http://www.youtube.com/watch?v=Gyd8YlGNhyI
http://mikranet.cet.ac.il/mikradidact/pages/item.asp?item=23771
http://mikranet.cet.ac.il/mikradidact/pages/item.asp?item=23771
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/simon1-1.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/simon1-1.htm
http://merkazherzog.org.il/article/73
http://merkazherzog.org.il/article/73


האישה 
 הגדולה משונם

  
  

22  

http://www.etzion.org.il/vbm/sea

rch_results.php?query=%E0%EC

%E9%F9%F2+%E5%E4%F9%E

5%F0%EE%E9%FA+%E0%EC

%E7%F0%EF+%F1%EE%E8 
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