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תנ"ך )לבי"ס כללי(
תנ"ך )לבי"ס כללי(, 2 יח"ל, 001203 

 
שים לב!

החומר המפורט להלן לא ייכלל במבחן.

שים לב: פרק מקרא שלא ייכלל במבחן — גם החומר החוץ־מקראי הנלווה אליו לפי התכנית, לא ייכלל במבחן.

נושא הגג: "מלכים ונביאים" 

סיפור
ח' פסוקים 30-1, י"ז-י"ח. מלכים א:  

ב' פסוקים 22-1, י"ט פסוקים 7-1 ופסוקים 37-32. מלכים ב:  

חוק

י"ח פסוקים 22-15. דברים:  

מזמורים

קכ"ב. תהלים:  

נבואה

כ"ב פסוקים 30-10, כ"ח. ירמיה:  

נושא חובה: "עלילות הראשית" 
בריאה

מ' פסוקים 14-12, נ"א פסוקים 10-9. ישעיה:  

גן עדן

ל"א פסוקים 11-1. יחזקאל:  

מבול

ט'. בראשית:  

נושא בחירה: "חורבן, גלות וגאולה" 

גורל שארית הפלטה בארץ
מ"ג פסוקים 7-1. ירמיה:  

שיבת ציון

ג'. עזרא:  

ס"ב. ישעיה:  

ד' פסוקים 7-1, ח' פסוקים 19-4. זכריה:  

א'. נחמיה:  

                         שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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נושא בחירה: "אדם וגורלו בספרות החכמה" 

יתרון החכמה לחיי יום־יום
א' פסוקים 7-1, י' פסוקים 7-1. משלי: 

נאום הפתיחה — איוב מקלל את יומו
ג'. איוב:  

ויכוח עם הרעים
ז', ח' פסוקים 7-1. איוב:  

לכל זמן ועת לכל חפץ
ג'. קהלת: 

            

נושא בחירה: "חיי הפרט והכלל בראי השירה" 
אני לדודי ודודי לי

ח'.  שיר השירים: 

שירו לנו משירי ציון
מ"ח. תהלים: 

נחלתנו נהפכה לזרים
ה'. איכה: 

כן יאבדו כל אויביך ה'
ה' פסוק 1 ופסוקים 31-19. שופטים: 

לא ינום ולא יישן שומר ישראל
קכ"א. תהלים: 

נושא בחירה: "חוק וחברה במקרא" 
לא יישאלו שאלות על הנושאים האלה:
שמיטת קרקעות, שמיטת חובות.  —

רצח.  —
איסור לקיחת שוחד.  —

שים לב: השאלות בנושא הבחירה "חוק וחברה במקרא" יחוברו מהנושאים האלה:  
מקור החוק, מטרתו והיקפו.  —  

גר, יתום ואלמנה.  —  
לווה.  —  

עבד ואמה עבריים.  —  
חוקי מלחמה.  —  

נושא בחירה: "המאבק לחברה מוסרית — ערך מרכזי בנבואה" 
המוסר מכריע את גורל העם

ו' פסוקים 7-1, ח' פסוקים 8-4. עמוס:  

המוסר מכריע את גורל ההנהגה
כ"ב פסוקים 31-23, ל"ד פסוקים 10-1. יחזקאל:  

מוסר ופולחן
ו' פסוקים 8-1. מיכה:  
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תנ"ך )לבי"ס כללי(, 2 יח"ל, 001205 
 

שים לב!
החומר המפורט להלן לא ייכלל במבחן.

היסטוריוגרפיה 
כ"ה. מלכים ב:  

נבואה 
ז' פסוקים 20-1, י"ב פסוקים 6-1, כ"ו. 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:  

י"ט פסוקים 13-1. דברים:  

חגים, שלוש הרגלים

כ"ג פסוקים 19-14. שמות:  

ט"ז פסוקים 17-1. דברים:  

חכמה 
ט', ל"ח, מ' פסוקים 5-1. איוב:   

ג', י"א פסוקים 10-7. קהלת:  

בריאה וראשית האנושות
ק"ד. תהלים:  

ח' פסוקים 31-22. משלי:  

סיפורי האבות
ט"ז-י"ז, י"ט, כ"ה פסוקים 34-19, ל"ב, ל"ז. בראשית:  
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תנ"ך )לבי"ס כללי(, יחידת הלימוד השלישית, 001104 

שים לב!
החומר המפורט להלן לא ייכלל במבחן.

נושא רב–תחומי — "דוד ומנהיגותו"

פרקים מהמקרא

י"ז-י"ט, כ"ו. שמואל א:    

א', ג', ז', ח'. שמואל ב:    

כ"ח-כ"ט. דברי הימים א:   

נ"א. תהלים:    

חומר חוץ־מקראי

הכתובת הארמית מתל דן.  —

בן־סירא, שבח אבות עולם, מ"ז פסוקים 17-1.  —

תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף ג', עמוד ב'.  —

מדרש תהלים )בובר( מזמור א'.  —

הערה:  אין מיקוד לנושא החתך המסכם "מנהיגות ומנהיגים במקרא". יש ללמוד עמודים 6-4, 96-63   

בחוברת "מנהיגות ומנהיגים במקרא", הוצאת מעלות.
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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:

ט"ו פסוקים 17-1. בראשית: 

כ"ט פסוקים 8-7. ישעיה: 

ה' פסוק 2 -  ו' פסוק 3. שיר השירים: 

ד'. דניאל: 

מקורות חוץ־מקראיים:

חלום מרדכי.  —

חלום עמרם.  —

מאמרים:

ח' וייס: מדע, תרבות עממית ורציונלית בתפיסת החלום בשלהי העת העתיקה. 
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תנ"ך )לבי"ס כללי(, יחידת הלימוד הרביעית, 001105 

שים לב!
החומר המפורט להלן לא ייכלל במבחן.

  

חמש מגילות, דניאל ומקורות חוץ־מקראיים

פרקים מהמקרא:

ח' פסוקים 6-7. שיר השירים: 

ה'. איכה:  

א'-ב', מ"ב פסוקים 17-7. איוב:   

ד'.  אסתר:  

א', ה', ו'.    דניאל:  

מקורות חוץ־מקראיים:

קינה על העיר אור.  —

התוספות לדניאל: "בל והתנין".  —

מתוך ספרות המחקר:

עולם התנ"ך, הכרך "מגילות", עמ' 112-111, עמ' 114.  —

י' קויפמן, תולדות האמונה הישראלית, כרך ח', עמ' 433-432.  —

עולם התנ"ך, הכרך "דניאל, עזרא ונחמיה", עמ' 17.  —
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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:

ח'. שיר השירים: 

א'. רות:  

י"ט פסוקים 38-30. בראשית: 

ט'. עזרא: 

ד'.   איכה: 

א', ב'. קהלת: 

ד', ה'. אסתר: 

מקורות חוץ־מקראיים:

שירי אהבה מצריים: שיר הנער ושיר הנערה.  —

התוספת למגילת אסתר.  —

קריאת חובה:

י' זקוביץ, מקראות בארץ המראות, עמ' 27-23.  —

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

 



קיץ תשע"ב - 8 -

תנ"ך )לבי"ס כללי(, יחידת הלימוד החמישית, 
לנבחני משנה בלבד, 001102 

שים לב!
החומר המפורט להלן לא ייכלל במבחן.

סיפורי האבות
פרקים מהמקרא

י"ד-ט"ז, כ"ד, כ"ט-ל"א. בראשית:   

מאמרים:

גבריאל ח' כהן, רחל ולאה — האישה כרעיה והאישה כאם.
מגמתם של סיפורי קניית הנחלות במקרא.  י' זקוביץ: 

הברית בין הבתרים. י' זקוביץ: 

מעמד האישה במקרא

נישואין עם נכריות:
ז' פסוקים 4-1, כ"א פסוקים 14-10. דברים:  

י"ד-ט"ו. שופטים:  

שבויה:
חוקי אשור סעיף A41 )נוי, עמ' 96(.

גירושין:
כ"ד פסוקים 4-1. דברים:  

חוקי אשור, סעיפים A38 , A37 )נוי, עמ' 111-110(.
תרגילי אנה איתישו, סעיפים 5, 6 )נוי, עמ' 111-110(.

אמה:
כ"א פסוקים 11-7. שמות:  

ט"ו פסוקים 18-12. דברים:  

ירושת בנים ובנות:
כ"ז פסוקים 11-1. במדבר:  

כ"א פסוקים 17-15. דברים:  

ניאוף:
י"א-י"ב. שמואל ב:  

אירוסין ונישואין:
כ"ד. בראשית:  

נשים חכמות:
י"ד פסוקים 24-1. שמואל ב:  

מאמרים:
ע' ברנר, רות ונשים זרות אחרות.
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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:
ט"ז פסוקים 34-29. מלכים א: 

א'. מלכים ב: 

קריאת חובה:
א' סמט, פרקי אליהו, עמ' 565-540.

מקורות חוץ־מקראיים:
בן סירא מ"ז, ל"ו-מ"ח, י"ט.  —

פרקי דרבי אליעזר כ"ח.  —
המקורות המובאים אצל סמט.  —

 

מעמד האישה במקרא

נישואין עם נשים נכריות:
ז' פסוקים 4-1, כ"א פסוקים 14-10. דברים: 

י"ד-ט"ו. שופטים: 
א'-ג'. רות:  

גירושין:
כ"ד פסוקים 4-1. דברים: 

סעיפים A38 , A37 )נוי, עמ' 111-110(. חוקי אשור: 

אמה:  
כ"א פסוקים 11-7. שמות: 

ט"ו פסוקים 18-12. דברים: 

ירושת בנים ובנות:
כ"ז פסוקים 11-1. במדבר:  

כ"א פסוקים 18-15. דברים:  

ניאוף:
י"א-י"ב. שמואל ב:  

אירוסין ונישואין:
כ"ד. בראשית:  

נשים חכמות:
י"ד פסוקים 24-1. שמואל ב:  

מאמרים:
ע' ברנר, רות ונשים זרות אחרות.
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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"ב: בריאת העולם 
 

שים לב!
החומר המפורט להלן לא ייכלל במבחן.

ל', מ"ד פסוקים 34-18, מ"ה פסוקים 16-1. בראשית:  אבות האומה: 

ג' פסוקים 10-1, י"ד פסוקים 31-15. שמות:  עבדות וחירות: 

ו' פסוקים 15-1. דברים:  המסגרת החוקית של העם: 

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

א'. שמואל א:  משופטים למלוכה: 

ז'. שמואל ב:    

י"ז. מלכים ב:  עם אחד שתי ממלכות: 

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

ל"ז פסוקים 14-1. יחזקאל:    

  


