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השאלות
פרק ראשון — בראשית  )40 נקודות(

ענה על שתיים מן השאלות 3-1.

בכל שאלה שבחרת, ענה על כל הסעיפים )לכל שאלה — 20 נקודות(.

קרא בראשית, פרק י"ט, פסוקים א'-י"ז ופסוקים ל"א-ל"ו.  .1

בפסוקים ד'-י"ג מסופר על ההתנהגות הפסולה של אנשי סדום ועל מה שיתרחש בעקבות זאת. א. 

הבא מן הפסוקים שתי דוגמאות להתנהגות זו, והסבר כל דוגמה.         )4 נקודות(  )1(

מה יתרחש בעקבות התנהגות זו של אנשי סדום? בסס את דבריך על הכתוב.         )2 נקודות(  )2(

קרא פסוקים ה'-ט'. ב. 

מהי הבעיה המוסרית שמעוררת ההצעה של לוט בפסוק ח'? הסבר מה יכולה להיות התפיסה המוסרית   )1(

שהניעה את לוט להציע הצעה זו.         )4 נקודות(

קרא גם פסוקים ל"א-ל"ו.  )2(

יש הטוענים כי אפשר לראות במעשיהן של בנות לוט בפסוקים אלה גמול על ההצעה של לוט הנזכרת    

בפסוק ח'.

הסבר טענה זו, ובסס אותה על הכתוב.         )3 נקודות(  

קרא פסוקים י"ד-י"ז. ג. 

הבא מפסוקים אלה שתי דוגמאות להתמהמהות של לוט ובני משפחתו בעת עזיבת העיר, והסבר כל דוגמה.           )1(

)3 נקודות(

קרא גם בראשית, פרק י"ג, פסוקים י'-י"ג.  )2(

יש הטוענים שבפסוקים אלה נרמזת הסיבה להתמהמהות של לוט )בפרק י"ט( וכן מובעת בהם ביקורת על   

 הבחירה של לוט.

על פי פרק י"ג, פסוקים י'-י"ג, הסבר את הסיבה להתמהמהות של לוט ואת הביקורת על הבחירה שלו.

)4 נקודות(  

/המשך בעמוד 3/
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קרא בראשית, פרק כ"ז, פסוקים א'-כ"ט.  .2

בקטע זה מסופר כי יעקב רימה את יצחק אביו. א. 

קרא פסוקים י"ח-י"ט ופסוק כ"ד.  )1(

על פי פסוקים אלה, הסבר את מעשה הרמייה של יעקב, וכתוב מהי המטרה שביקש להשיג באמצעות מעשה זה.  

)4 נקודות(  

על פי פסוקים א'-כ"ט, יעקב הצליח להשיג את מטרתו. הבא ראיה אחת מן הפסוקים לביסוס קביעה זו.           )2(

)2 נקודות(  

קרא גם בראשית, פרק כ"ה, פסוק כ"ג ופסוקים כ"ז-כ"ח.  )1( ב. 

הבא מפסוקים אלה שתי סיבות שונות לרצון של רבקה לפעול למען יעקב.         )3 נקודות(  

קרא בראשית, פרק כ"ז, פסוקים ח'-י"ז.  )2(

הבא שתי דוגמאות לביסוס הטענה כי רבקה פעלה בעורמה למימוש רצונה. הסבר כל דוגמה.         )4 נקודות(  

קרא פרק כ"ז, פסוקים י"א-י"ט ואת המדרש שלפניך לפסוק י"ד. ג. 

וילך ]יעקב[ וִיקח וָיֵבא לִאמו — אנוס וכפוף ובוכה.
)בראשית רבה, פרק ס"ה, סימן ט"ו(         

הבא מן הכתוב ראיה אחת המבססת את דברי המדרש. הסבר את דבריך.         )3 נקודות(  )1(

הבא מן הכתוב ראיה אחת המפריכה את דברי המדרש. הסבר את דבריך.         )4 נקודות(   )2(

/המשך בעמוד 4/
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קרא בראשית, פרק מ"ד, פסוקים א'-י"ח.  .3

הסבר מהו המעשה שעשה יוסף כדי למנוע מן האחים לחזור לאביהם שבכנען.         )2 נקודות(  )1( א. 

מה האחים מציעים לשליח של יוסף, מה יהודה מציע ליוסף, ומה יוסף עונה בתגובה על הצעתו?       )2(

)4 נקודות(  

קרא פסוקים י"ג-י"ח. ב. 

קרא גם בראשית, פרק ל"ז, פסוקים כ"ו-כ"ח.  )1(

הסבר מהו ההבדל בין היחס של יהודה אל יוסף, המתואר בפרק ל"ז, פסוקים כ"ו-כ"ח, ובין היחס של יהודה   

אל בנימין, המשתמע מפרק מ"ד, פסוקים ט"ז-י"ח.         )4 נקודות(

קרא גם בראשית, פרק ל"ח, פסוקים כ"ד-כ"ו.  )2(

יש הטוענים שהמסופר בפסוקים אלה מבשר את השינוי בהתנהגות של יהודה, המתוארת בפרק מ"ד,   

פסוקים ט"ז-י"ח.

הסבר טענה זו ובסס אותה על הכתוב.         )3 נקודות(  

קרא בראשית, פרק ל"ז, פסוק ל"ד, בראשית, פרק מ"ד, פסוק י"ג ואת המדרש שלפניך לפסוק זה. ג. 

אמר להם הקב"ה: אתם גרמתם לקרוע בגדי אביכם בדבר של חינם ]לשווא[, כך תְקרעו אתם על דבר של חינם.    

)מדרש תנחומא, פרשת מקץ, פרק מ"ג, סימן י'(   

הסבר מדוע קרע יעקב "קריעת חינם", ומדוע קרעו האחים "קריעת חינם".         )4 נקודות(  )1(

לדעתך, האם הסיבה שבגללה קרעו האחים את בגדיהם דומה בחומרתה לסיבה שבגללה קרע יעקב את   )2(

בגדיו? נמק את דבריך.         )3 נקודות(

/המשך בעמוד 5/



תנ"ך, חורף תש"ף, מס' 1261 - 5 -

פרק שני — שמות  )20 נקודות(
ענה על אחת מן השאלות 5-4.

בכל שאלה שבחרת, ענה על כל הסעיפים )20 נקודות לשאלה(.

קרא שמות, פרק ג', פסוקים ט'-כ"ב.  .4

קרא פסוקים י'-י"ז. א. 

אחרי שהטיל ה' על משה את השליחות, מהו החשש שהביע משה בנוגע לעצמו, ומהו החשש שהביע משה   )1(

בנוגע לעם?       )2 נקודות(

ציין והסבר תשובה אחת של ה' בעניין החשש של משה בנוגע לעצמו ותשובה אחת של ה' בעניין החשש של   )2(

משה בנוגע לעם.         )4 נקודות(

קרא פסוקים י"ג-כ"ב. ב. 

ה' אומר למשה מה תהיה התגובה של הזקנים על דברי משה ומה תהיה התגובה של פרעה על דברי משה   )1(

 והזקנים.

הסבר כל אחת מן התגובות האלה. בסס את דבריך על הכתוב.         )3 נקודות(

יש הטוענים שה' אמר למשה מראש מה תהיינה שתי התגובות כדי לחזק אותו בביצוע השליחות.  )2(

הסבר טענה זו בנוגע לכל אחת מן התגובות. בסס את דבריך על הפסוקים.         )4 נקודות(  

קרא פסוק י"ח ופסוק כ"ב. ג. 

מה הם הקשיים המוסריים שעולים מן הציווי של ה' בכל אחד מן הפסוקים?         )4 נקודות(  )1(

קרא את הפירוש של שד"ל לפסוק י"ח.  )2(

אין ספק כי הבקשה הזאת הייתה בעקבה ]ברמאות[ כי לא הייתה דעתם לחזור, ומאחר שהוא ]פרעה[   

היה מעכבם ומשתעבד בהם בלא שום דין, אין לתמוה אם ציווה ה' להתפתל עם העיקש.

הסבר במילים שלך כיצד שד"ל מתרץ את הקושי המוסרי העולה מן הצו האלוהי בפסוק י"ח.        )3 נקודות(  

/המשך בעמוד 6/
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קרא שמות, פרק ל"ב, פסוקים א'-ו' ופסוקים כ"א-כ"ה.  .5

קרא פסוקים א'-ו'. א. 

על פי פסוקים אלה, מדוע ביקש העם מאהֹרן לעשות להם אלוהים? בסס את דבריך על הכתוב.  )1(

)4 נקודות(  

כיצד הגיב אהרֹן על בקשת העם?         )2 נקודות(  )2(

קרא פסוקים א'-ו'. ב. 

הבא ראיה אחת מן הכתוב המלמדת שהמעשה של אהֹרן והעם היה ביטוי לרצונם לעבוד את אלוהי ישראל,   )1(

והסבר את הראיה.         )4 נקודות(

הבא ראיה אחת מן הכתוב המלמדת שהמעשה של אהֹרן והעם מנוגד לעבודת אלוהי ישראל, והסבר אותה.           )2(

)3 נקודות(

קרא את המדרש שלפניך לשמות, פרק ל"ב, פסוק ב'. ג. 

אמר להם אהֹרן פרקו נזמי הזהב אשר בָאזני נשיכם. אמר אהֹרן להם דבר קשה, שהנשים מתעכבות בו.  

)מדרש תנחומא, פרשת כי תשא, סימן י"ט(

במדרש זה ביקשו חז"ל להגן על אהרֹן.

על פי המדרש, מה ביקש אהֹרן להשיג באמצעות הציווי לעם? על פי פסוקים א'-ו', האם הושגה מטרתו?   )1( 

נמק את דבריך, ובסס אותם על הכתוב.         )4 נקודות(

קרא גם פסוקים כ"א-כ"ה.  )2(

האם פסוקים אלה תומכים בפירוש המדרש למעשה של אהֹרן או מערערים אותו? נמק את דבריך.  

)3 נקודות(  

/המשך בעמוד 7/
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שים לב: המשך הבחינה בעמוד 8.

/המשך בעמוד 8/
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פרק שלישי — נושאי הבחירה  )28 נקודות(
ענה על שתיים מן השאלות 10-6.

ענה על סעיף א חובה )6 נקודות( ועל אחד מן הסעיפים ב-ג )8 נקודות(. )לכל שאלה — 14 נקודות(

שיבת ציון

קרא נחמיה, פרק א'.  .6

/המשך בעמוד 9/
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ענה על סעיף א — חובה.

קרא פסוקים א'-ד' ופסוק י"א. א. 

מה סיפר חנני לנחמיה על מצב ירושלים ועל מצב תושביה?         )2 נקודות(  )1(

ציין מפסוקים א'-ד' תגובה אחת של נחמיה על דברי חנני, והסבר את הבקשה של נחמיה על פי פסוק י"א.           )2( 

)4 נקודות(

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

קרא פסוקים ה'-י"א. ב. 

ָך" ובכינוי "ֲעָבֶדיָך". נחמיה משתמש בתפילתו בכינוי "ַעְבּדְ  

ָך" )שתי דמויות( ואת מי הוא מכנה "ֲעָבֶדיָך".         )2 נקודות( ציין את מי הוא מכנה "ַעְבּדְ  )1(

הסבר כיצד כל אחד מן הכינויים האלה תורם להשגת המטרה של תפילתו.         )6 נקודות(  )2(

בפרק זה אפשר לראות שני מאפיינים של נחמיה המנהיג:  ג. 

הוא קשוב לעם.  —

הוא מחשיב את עצמו לחלק מן העם.   —

הבא מן הפרק ראיה לכל אחד מן המאפיינים, והסבר כיצד כל ראיה מלמדת על מאפייני המנהיגות של נחמיה.

/המשך בעמוד 10/
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נביא ונבואה

קרא ירמיה, פרק ל"א, פסוקים כ"ו-ל"ט.  .7

/המשך בעמוד 11/
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ענה על סעיף א — חובה.

קרא פסוקים כ"ו-כ"ט ופסוקים ל"ז-ל"ט. א. 

הסבר את דברי הנחמה שנאמרים על ישראל ויהודה בפסוקים כ"ו-כ"ז ואת דברי הנחמה שנאמרים על   )1(

ירושלים בפסוקים ל"ז-ל"ט.         )3 נקודות(

על פי פסוקים כ"ח-כ"ט, מהו השינוי שיחול בתורת הגמול, ומדוע יש נחמה בשינוי זה?         )3 נקודות(  )2(

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

קרא גם שמות, פרק י"ט, פסוקים ה'-ח'.  )1( ב.	

על פי פסוקים אלה, ניתנה לעם בחירה חופשית אם לקבל את הברית בינו ובין ה' או לדחות אותה.  

בסס קביעה זו על ראיה אחת מן הפסוקים. הסבר את דבריך.      )4 נקודות(  

קרא ירמיה, פרק ל"א, פסוקים ל'-ל"ג.  )2(

על פי פסוקים אלה, האם בברית החדשה שתיכרת בין ה' ובין העם תינתן לעם בחירה חופשית אם לקבל    

את הברית או לדחות אותה? נמק את דבריך, ובסס אותם על הכתוב.      )4 נקודות(

קרא פסוקים ל"ד-ל"ו. ג. 

על פי פסוקים אלה, השמיים והמים הם אמצעים לחיזוק הרעיון של נצחיות הברית בין ה' ובין העם.  )1( 

הסבר קביעה זו.     )4 נקודות(

קרא גם ירמיה, פרק ב', פסוקים י"א-י"ג.  )2(

על פי פסוקים אלה, השמיים והמים הם אמצעים להעצמת חטאי העם. הסבר קביעה זו.         )4 נקודות(  

/המשך בעמוד 12/
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חוק וחברה

קרא במדבר, פרק ל"ה, פסוקים ט'-ל"ד.  .8

)שים לב: המשך הקטע וסעיפי השאלה בעמוד הבא.(

/המשך בעמוד 13/
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ענה על סעיף א — חובה.

קרא פסוקים ט'-כ"ה.  )1( א. 

ציין שני קריטריונים שבאמצעותם מבחינים בין רוצח במזיד לרוצח בשגגה, והסבר אותם.         )3 נקודות(   

הסבר את שתי האזהרות שמזהיר המחוקק בפסוקים ל'-ל"ב.         )3 נקודות(  )2(

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

קרא פסוקים ט"ו-כ"ח. ב. 

יש הטוענים כי החוק אינו מבטל את מנהג גאולת הדם, אך ממתן אותו. הסבר טענה זו בנוגע לרוצח בשגגה.

בסס את דבריך על הכתוב.

ך בה כי אם בדם ׁשֹפכו". בפסוק ל"ג מוצג העיקרון שלפיו נקבע עונשו של הרוצח: "ולארץ לא יֻכפר לדם אשר ֻשּפַ ג. 

הסבר כיצד עיקרון זה עולה בקנה אחד עם החוק העוסק ברוצח במזיד.         )4 נקודות(  )1(

הסבר כיצד עיקרון זה מנוגד לחוק העוסק ברוצח בשגגה. נמק את תשובתך.         )4 נקודות(  )2(
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מזמורי	תהלים

קרא תהלים, פרק ח'.  .9

ענה על סעיף א — חובה.

בפסוקים ד'-ו' באות לידי ביטוי שתי תפיסות הנוגעות למעמד האדם בעולם. א. 

מה הן שתי תפיסות אלה?       )2 נקודות(  )1(

הסבר כיצד כל אחת מן התפיסות שציינת בתת־סעיף )1( באה לידי ביטוי בפסוקים אלה.         )4 נקודות(  )2(

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

קרא פסוקים ז'-ח' וגם תהלים, פרק ק"ד, פסוקים י"ד-כ"ג. ב.	

מהו ההבדל בין מזמור ח' למזמור ק"ד בנוגע למעמד האדם בעולם? בסס את דבריך על הכתובים.

קרא את הפירוש של רד"ק לתהלים, פרק ח', פסוק ג'. ג. 

מפי עוללים ויונקים — אמר מתחילת צאת העולל לאוויר העולם ובמניקתו ניכרים נפלאות הבורא וחסדו על   

האדם ]כי התינוק יודע לינוק מרגע לידתו[ ]...[ לפיכך אמר מפי עוללים ויונקים יסדת ֹעז, שיכול להכיר האדם כי 

הכול בכוונת מכוון. לא בטבע ובמקרה ]...[ לבטל דברי המכחישים ולהשבית אויב ומתנקם.

על פי הפירוש של רד"ק, הסבר כיצד העוללים והיונקים מערערים על עמדת אויבי ה'.         
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הרהורים על החיים

קרא איוב, פרק ל"ח, פסוקים ד'-כ"א.  .10

ענה על סעיף א — חובה.

בקטע זה אלוהים שואל את איוב שאלות רטוריות רבות. א. 

בחר בשתי שאלות רטוריות מפסוקים ד'-י"א, והסבר אותן.         )3 נקודות(  )1(

מדוע שאל ה' שאלות רטוריות אלה?         )3 נקודות(  )2(

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

קרא פסוקים ט"ז-י"ז וגם איוב, פרק ג', פסוקים י"א-כ'. ב. 

יש הטוענים כי אפשר לראות בפרק ל"ח, פסוקים ט"ז-י"ז את תשובת אלוהים על דברי איוב בפרק ג', פסוקים י"א-כ'.   

הסבר טענה זו ובסס אותה על הכתוב.

קרא פסוקים י"ח-כ"א. ג. 

יש הטוענים שאלוהים אינו נותן לאיוב מענה ואף מלגלג עליו.

בסס טענה זו על פסוק כ"א, והסבר את דבריך.
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פרק רביעי — קטע להבנה ולניתוח  )12 נקודות(
ענה על סעיף א חובה )7 נקודות( ועל אחד מן הסעיפים ב-ד )5 נקודות(. 

קרא במדבר, פרק כ', פסוקים י"ד-כ"א; במדבר, פרק כ"א, פסוקים ד'-ה'.  .11

במדבר, פרק כ', פסוקים י"ד-כ"א

 

במדבר, פרק כ"א, פסוקים ד'-ה'  
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

ענה על סעיף א — חובה.

על פי הקטע בבמדבר, פרק כ', מה ביקשו המלאכים )השליחים( של משה ממלך אדום? האם נענה מלך אדום   )1(  א. 

לבקשתם?         )3 נקודות(  

על פי במדבר, פרק כ"א, פסוקים ד'-ה', מה עשו בני ישראל בעקבות תשובתו של מלך אדום,   )2( 

ומה הייתה תגובת העם על כך?         )4 נקודות(

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ד.

קרא פרק כ', פסוקים י"ד-כ"א. ב. 

לעיתים במהלך משא ומתן בין שני צדדים אחד מהם מציג את עצמו סובל, מנומס ומסתפק במועט.  

בחר בשניים מן המאפיינים האלה, והסבר כיצד כל אחד מהם בא לידי ביטוי בבקשה של מלאכי משה ממלך אדום.  

בסס את דבריך על הכתוב.  

קרא פרק כ', פסוק י"ז ופסוק י"ט.  )1( ג. 

הסבר מהו ההבדל בין שתי הבקשות של מלאכי משה ממלך אדום בנוגע לשתיית המים.         )2 נקודות(  

בעקבות ההבדל בין הבקשות, הסבר כיצד אפשר להצדיק את תשובת מלך אדום.         )3 נקודות(  )2(

קרא פרק כ', פסוקים י"ח-כ"א. ד. 

הבא מן הפסוקים ראיה כי כוחם הגדול של בני אדום הרתיע את ישראל. הסבר את דבריך.         )2 נקודות(  )1(  

קרא גם דברים, פרק ב', פסוקים א'-ו'.  )2(

בקטע זה מדברים מובאת סיבה נוספת שבגללה לא עברו בני ישראל באדום )שעיר(.  

מהי סיבה זו?         )3 נקודות(  


