
קיץ תשע"ג - 1 -

תנ"ך )לבי"ס כללי(
תנ"ך )לבי"ס כללי(, 2 יח"ל, 001205 

 
שים לב!

החומר המפורט להלן לא ייכלל במבחן.

שים לב: המיקוד לשאלון 001205 חל גם על שאלון 001204.

היסטוריוגרפיה 
כ"א. מלכים א:  

כ"ג פסוקים 14-1. מלכים ב:  

נבואה 
י"ב פסוקים 6-1, ל"א פסוקים 19-1. ירמיה:  

מ' פסוקים 16-1. ישעיה:  

חוק
עשרת הדיברות

כ' פסוקים 18-1. שמות:  

ד' פסוקים 14-11, ה' פסוקים 18-6. דברים:  

מתוך החוק האזרחי

כ"א פסוקים 27-1. שמות:  

י"ט פסוק 3. ויקרא:  

ט"ו פסוקים 18-12, י"ט פסוקים 13-1. דברים:  

חגים, שלוש הרגלים

ט"ז פסוקים 17-1. דברים:  

חכמה 
ח', מ"ב. איוב:   

ג'. קהלת:  

בריאה וראשית האנושות
א', ו'. בראשית:  

ח'. תהלים:  

ח' פסוקים 31-22. משלי:  

סיפורי האבות
י"ח, י"ט, כ"ב פסוקים 19-1, כ"ז. בראשית:  
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תנ"ך )לבי"ס כללי(, יחידת הלימוד השלישית, 001106 

שים לב!
החומר המפורט להלן לא ייכלל במבחן.

  

"היינו כחולמים"

מקורות מקראיים:

ז' פסוקים 15-9. שופטים: 

מקורות חוץ־מקראיים:

חלומות בתלמוד:

ברכות נ"ה, ע"א, "חלמא דלא מפשר".  —

ברכות נ"ה, ע"ב, "אמר רבי ביזנא בר זבדא".  —

ברכות נ"ה, ע"ב, "אמר רבי שמואל בר נחמני".  —

ברכות נ"ו, ע"ב, "אמר רבי חנינא".  —

ברכות נ"ו, ע"ב-נ"ז, ע"א, "הרואה פיל בחלום".  —

מאמרים:

ח' וייס, מדע, תרבות עממית ורציונלית בתפיסת החלום בשלהי העת העתיקה. 

א' שנאן, החלום במדרש ומדרש החלום.
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תנ"ך )לבי"ס כללי(, יחידת הלימוד הרביעית, 001107 

שים לב!
החומר המפורט להלן לא ייכלל במבחן.

  

חמש מגילות ומקורות חוץ־מקראיים

מקורות מקראיים:

ג'. שיר השירים: 

ב'. רות:  

ל"ח.  בראשית: 

ג', י"א, י"ב. קהלת: 

א', ב', ז'. אסתר: 

מקורות חוץ־מקראיים:

שירי אהבה מצריים: שיר הנער ושיר הנערה.  —

עלילות גלגמש, לוח 10.  —

קריאת חובה:

עולם התנ"ך , כרך מגילות, עמ' 112, 114.  —

שרה יפת, חירות הרוח — משנת קהלת לדורות.   —
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תנ"ך )לבי"ס כללי(, יחידת הלימוד החמישית, 
לנבחני משנה בלבד, 001108 

שים לב!
החומר המפורט להלן לא ייכלל במבחן.

סיפורי אליהו  

מקורות מקראיים:
י"ז. מלכים א: 

מקורות חוץ־מקראיים:
רות זוטא, ד.  —

קריאת חובה:
י'. זקוביץ', קול דממה דקה: צורה ותוכן במל"א י"ט.

מעמד האישה במקרא

פיתוי בתולה:
כ"ב פסוקים 16-15. שמות: 
.A56 , A55 סעיפים חוקי אשור: 

אונס:
י"ג. שמואל ב: 

הוכחת אינוס:
סעיף 130. חוקי חמורבי: 

סעיפים 197 , 198. חוקי הִחתים: 
סעיפים 7 , 8 חוקי שומר: 

ניאוף:
ל"ט. בראשית:  

סעיף 129. חוקי חמורבי: 

גירושין:
.A38 , A37 סעיפים חוקי אשור: 

אמה:  
כ"א פסוקים 11-7. שמות: 

ט"ו פסוקים 18-12. דברים: 

ייבום:
.A43 , A33 סעיפים חוקי אשור:  

מאמרים:
א' לוינשטם, דין הניאוף ודין הרצח במשפט המקרא ובמשפט המסופוטמי.
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תנ"ך )לבי"ס כללי(, לעולים חדשים, 2 יח"ל, 900161
המורים מתבקשים להביא לפני התלמידים את הרצף הסיפורי שנקטע בשל צמצום פרקי הלימוד במיקוד.

נושא החובה בבחינת הבגרות בקיץ תשע"ג: אבות האומה 
 

שים לב!
החומר המפורט להלן לא ייכלל במבחן.

ו' פסוקים 22-5 , ט' פסוקים 17-1. בראשית:  בריאת העולם: 

י"ז, כ"ג, כ"ח. בראשית:  אבות האומה: 

י"ד פסוקים 31-15. שמות:  עבדות וחירות: 

ט"ז פסוקים 20-1. דברים:  המסגרת החוקית של העם: 

א' פסוקים 11-1. יהושע:  ההתנחלות בארץ: 

ב'. שופטים:  משופטים למלוכה: 

י' פסוקים 16-1. שמואל א:    

כ"א. מלכים א:  עם אחד שתי ממלכות: 

ל"א פסוקים 29-26. ירמיה:  גאולה ותקומה: 

ל"ז פסוקים 14-1. יחזקאל:    

  


