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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

א', י"ז-י"ט, כ"א. מלכים א:  

ב' פסוקים �-22. מלכים ב:  

חוק

י"ב פסוקים �-�4, י"ח פסוקים 22-�5. דברים:  

מזמורים

קכ"ב. תהלים:  

נבואה

ב' פסוקים �-�3, ל"א פסוקים �9-�4 ופסוקים 35-26. ירמיה:  

נושא חובה: "עלילות הראשית" 

בריאה

מ' פסוקים �4-�2, נ"א פסוקים �0-9. ישעיה:  

התפתחות הציוויליזציה

ד'. בראשית:  

מגדל בבל

י"א פסוקים �-9. בראשית:  

נושא בחירה: "חורבן, גלות וגאולה" 

תגובות על החורבן והגלות

כ"ט פסוקים �-�0. ירמיה:  

א'. איכה:  

קל"ז. תהלים:  

שיבת ציון

א'. חגי:   

ס"ב. ישעיה:  

קכ"ו. תהלים:  

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

יתרון החכמה לחיי יום–יום

א' פסוקים �-7. משלי:  

ויכוח עם הרעים

ד' פסוקים �-9 ופסוקים �9-�7. איוב:   

מענה אלוהים ותגובת איוב

כ"ח, מ"ב פסוקים �-6.  איוב:   

מה יתרון לאדם בכל עמלו?

ב' פסוקים �6-4 ופסוקים 26-24. קהלת:   

            

נושא בחירה: "חיי הפרט והכלל בראי השירה" 

אני לדודי ודודי לי

ג' פסוקים �-5, ח'. שיר השירים:  

אך טוב וחסד

קכ"ח. תהלים:  

שירו לנו משירי ציון

מ"ח. תהלים:  

הצבי ישראל על במותיך חלל

א' פסוקים 27-�7. שמואל ב:  

נחלתנו נהפכה לזרים

ה'. איכה:  

נושא בחירה: "חוק וחברה במקרא" 

לא יישאלו שאלות על הנושאים האלה:

גר, יתום ואלמנה.  —

לווה.  —

חוקי מלחמה.  —

שים לב: השאלות בנושא הבחירה "חוק וחברה במקרא" יחוברו מהנושאים האלה:  

מקור החוק, מטרתו והיקפו.  —  
שמיטת קרקעות, שמיטת חובות.  —  

עבד ואמה עבריים.  —  
רצח.  —  

איסור לקיחת שוחד.  —  

נושא בחירה: "המאבק לחברה מוסרית — ערך מרכזי בנבואה" 

המוסר מכריע את גורל העם

ה' פסוקים �-�7. ישעיה:  

המוסר מכריע את גורל ההנהגה

כ"ב פסוקים 3�-23, ל"ד פסוקים �-�0. יחזקאל:  

י"ב פסוקים �-25. שמואל ב:  

מוסר ופולחן

ה' פסוקים �25-2. עמוס:  
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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

כ"ד, כ"ו-כ"ז. שמואל א:    

ג', ו', ח'. שמואל ב:    

א'-ב'. מלכים א:    

ג'. תהלים:    

כ"ח-כ"ט. דברי הימים א:   

חומר חוץ–מקראי

הכתובת הארמית מתל דן.  —

בן סירא, שבח אבות עולם, מ"ז, �-�7.  —

מדרש שמות רבה, ב', ב'.  —

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

מדרש תנחומא )ורשא(, פרשת שמות, סימן א'.  —

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

בחוברת "מנהיגות ומנהיגים במקרא", הוצאת מעלות.
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תנ"ך )לבי"ס כללי(, יחידת הלימוד הרביעית, 001105 
 

שים לב!

החומר המפורט להלן לא ייכלל במבחן.

  אפשרות א

ספר איוב          

י"א, י"ג, כ"ט-ל', ל"ח, ל"ט פסוקים �-�2, מ' פסוקים �-�3. איוב: 

נושא חתך מסכם — "דמות האדם במקרא"

לא יישאלו שאלות על המאמרים מהחוברת "דמות האדם במקרא" )יועצת מדעית: ד"ר לאה מזור(, 

הוצאת האגף לתכניות לימודים, בפרקים האלה:

פרק א:   בריאת האדם.  —

פרק ב:   האדם ביקום.  —

פרק ג:   האל והאדם, סעיף ב )עמודים 34-30 בחוברת(.  —

הערה: בנושא זה, המיקוד מפרט מאמרים בלבד. אין מיקוד לפרקי מקרא.

  אפשרות ב

פרקים מהמקרא

ח' פסוקים 7-6. שיר השירים:  

ה'. איכה:   

י"א-י"ב. קהלת:   

איוב:   מ"ב פסוקים �7-7.

אסתר:        ט'-י'.

דניאל:        א', ה'.

חומר חוץ–מקראי

שירי אהבה מצריים: שיר הנער ושיר הנערה.  —

מדרש רות רבה, ג', ה'.  —

קינה על העיר אּור.  —

התוספות לדניאל: "בל והתנין".  —
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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"א פסוקים 32-26, י"ג-י"ד, י"ט-כ', כ"ו, כ"ח, ל"ה. בראשית:   

מאמרים:

ר' אהרוני:  על שלושה סיפורים דומים בספר בראשית.

מגמתם של סיפורי קניית הנחלות במקרא. י' זקוביץ: 

הברית בין הבתרים. י' זקוביץ: 

מעמד האישה במקרא

פיתוי בתולה:

כ"ב פסוקים �6-�5. שמות:   

.A56 ,A55 סעיפים חוקי אשור:  

ניאוף:

כ' פסוק �7. שמות:   

כ' פסוק �0. ויקרא:   

ה' פסוקים ��-�3. במדבר:   

כ"ב פסוק 22, כ"ג פסוק 3. דברים:   

סעיף 4. חוקי אשנונה:  

סעיף �29. חוקי חמורבי:  

אמה:

כ"א פסוקים 7-��. שמות:   

ט"ו פסוקים �8-�2. דברים:   

מאמרים:

א' ליונשטאם: דין הניאוף ודין הרצח במשפט המקרא ובמשפט המסופוטמי.

י' אמית:        ביקורת על שבט בנימין ועל העיר גבעה.
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תנ"ך )לבי"ס כללי(, לעולים חדשים, 2 יח"ל, 900161 
 

שים לב!

החומר המפורט להלן לא ייכלל במבחן.

כ"א פסוקים �-�2. בראשית:   

ב', י"ד פסוקים 3�-�5, י"ט, כ"ב פסוקים 26-24. שמות:   

א' פסוקים �-��. יהושע:   

ט', י' פסוקים �-�6. שמואל א:   

י"א. שמואל ב:   

ג'. מלכים א:   

י"א פסוקים �-9, מ' פסוקים �-��. ישעיה:   

א'. ירמיה:   

ג'. יונה:    

מ"ב פסוקים �7-7. איוב:   

ב'. רות:    

קכ"ב, קכ"ו. תהלים:  


