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השאלות
פרק ראשון — בראשית  )40 נקודות(

ענה על שתיים מן השאלות 3-1 )לכל שאלה — 20 נקודות(.

בכל שאלה שבחרת, ענה על כל הסעיפים )לסעיף א — 6 נקודות; לסעיפים ב-ג — 7 נקודות(.

קרא בראשית, פרק כ"ג.  .1

הפרק עוסק במשא ומתן בין אברהם לבין בני חת.  

מהו האירוע שבעקבותיו ניהל אברהם את המשא ומתן הזה? מה ביקש אברהם?        )4 נקודות(  )1( א. 

האם השיג אברהם את מבוקשו? בסס את דבריך על הכתוב.         )2 נקודות(  )2(

קרא פסוקים א'-ד' וגם בראשית, פרק י"ג, פסוק י"ז. ב. 

מה ה' מבטיח לאברהם על פי בראשית, פרק י"ג, פסוק י"ז?         )3 נקודות(  )1(

לדעתך, הִאם יש סתירה בין ההבטחה לאברהם בפרק י"ג ובין דברי אברהם לאנשי חת בפרק כ"ג, פסוק ד'?   )2(

נמק את דבריך.         )4 נקודות(

קרא פסוקים ג'-כ'. ג. 

בפסוקים אלה מסופר שאברהם מנהל משא ומתן עם אנשי חת בנימוס אך בנחישות.  )1(

הבא ראיה אחת המלמדת על פנייה מנומסת אל אנשי חת וראיה אחת המוכיחה את נחישותו של אברהם   

)סך הכול — שתי ראיות(. הסבר כל אחת מן הראיות.         )4 נקודות(

מדוע אברהם מתעקש לשלם לעפרון, אף על פי שהוצע לו לקבל ללא תשלום את מה שביקש?        )3 נקודות(  )2(

קרא בראשית, פרק כ"ה, פסוקים י"ט-ל"ד.  .2

שלוש פעמים מתוארת בקטע מתיחות בנוגע לבכורה: לפני לידת יעקב וֵעׂשו, בעת לידתם ובבגרותם. א. 

ציין את שלוש הפעמים. בסס את דבריך על הכתוב.  

קרא פסוקים י"ט-כ"א וגם בראשית, פרק ט"ז, פסוקים א'-ו'. ב. 

כיצד פעל יצחק בעקבות עקרות אשתו, וכיצד פעל אברם בעקבות עקרות אשתו?         )4 נקודות(  )1(

לדעתך, דרך ההתמודדות של מי עדיפה, הדרך שנקט יצחק או הדרך שנקט אברם? נמק את דבריך.           )2( 

)3 נקודות(

קרא בראשית, פרק כ"ה, פסוקים כ"ט-ל"ד. ג. 

הבא ראיה אחת מפסוקים אלה לביקורת מרומזת על ההתנהגות של יעקב, והסבר אותה.         )3 נקודות(  )1(

ו. הִאְמַרה "מכר את בכורתו בנזיד עדשים" צמחה מן הסיפור הזה על יעקב וֵעׂשָ  )2( 

הסבר את ההקשר המקראי שממנו צמחה אמרה זו ואת משמעותה בימינו.

)4 נקודות( 

/המשך בעמוד 3/
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קרא בראשית, פרק ל"ח, פסוקים ו'-ל'.  .3

על פי המסופר בפסוקים אלה, מה היה העוול שנעשה לתמר? בסס את דבריך על הכתוב.         )3 נקודות(  )1( א. 

הסבר כיצד תיקנה תמר את העוול שנעשה לה.         )3 נקודות(  )2(

קרא את הקטע שלפניך מפירושו של ספורנו לפסוק כ"ה. ב. 

" 'היא מוצאת והיא שלחה' — שלא נפל ליבה מהשתדל לַזּכֹות את עצמה ]...[ כי היה ליבה כלב הארי".  

ספורנו מדמה בפירושו את הלב של תמר ללב של ארי.

הבא מפסוקים ו'-ל' שתי דוגמאות נוספות הממחישות דימוי זה, והסבר כל  אחת מן הדוגמאות.        

קרא פסוקים ו'-י"א ופסוק י"ד.  )1( ג. 

ַבח שעשה יהודה. הסבר את דבריך.         על פי פסוקים אלה, ציין מעשה ראוי לגנאי שעשה יהודה ומעשה ראוי ְלׁשֶ  

)4 נקודות(

ַבח שעשה יהודה. נמק מדוע מעשה זה ראוי לשבח.      )3 נקודות( הבא מפסוקים י"ב-ל' מעשה נוסף ראוי ְלׁשֶ  )2(

/המשך בעמוד 4/



תנ"ך, מועד מיוחד, אוגוסט 2020 , מס' 1261- 4 -

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

בשאלה שבחרת, ענה על כל הסעיפים )לסעיף א — 6 נקודות; לסעיפים ב-ג — 7 נקודות(. 

קרא שמות, פרק כ', פסוקים א'-י"ח.  .4

)שים לב: סימון הפסוקים בשאלה הוא על פי מהדורת קורן. ייתכן שבמהדורות תנ"ך אחרות סימון הפסוקים שונה.  

הקטע שבשאלה הוא מתחילת הפרק, מן המילים "וידבר אלֹהים את כל הדברים האלה לאֹמר" ועד המילים "ויעֹמד העם 

מרֹחק ומשה ִנגש אל הערפל אשר שם האלהים".(

קרא פסוקים א'-ט"ו עד המילים "ויֻנעו ויעמדו מרחוק". א. 

לעשרת הדיברות הכתובים בפסוקים א'-י"ד יש מעמד מכונן )בסיסי ומחייב(.   

הסבר כיצד נוסח הדיברות והנסיבות שבהן הם ניתנו )פסוק ט"ו( מעניקים לעשרת הדיברות מעמד זה.           

קרא פסוק י"ב מן המילה "כבד" עד המילים "נֹתן לך". ב. 

לאחר הצו "כבד את אביך ואת ִאמך" ניתנת הבטחה.  

הסבר את ההבטחה.         )3 נקודות(  )1(

לדעתך, מדוע דווקא בדיבר זה ניתנת הבטחה? נמק את דבריך.        )4 נקודות(  )2(

"לא תחֹמד" )פסוק י"ד(. ג. 

קרא את הקטע שלפניך מן הפירוש של אבן עזרא לדיבר זה.  )1(

"אנשים רבים יתמהו על זאת המצווה. איך יהיה אדם שלא יחמוד דבר יפה בליבו, כל מה שהוא נחמד   

למראה עיניו"?

לדברי אבן עזרא, מהו הקושי בדיבר זה?         )4 נקודות(  

מפרשנות שלמדת, הבא פתרון אפשרי אחד לקושי זה.         )3 נקודות(  )2(

/המשך בעמוד 5/
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קרא שמות, פרק ל"ד, פסוק א' ופסוקים כ"ז-ל"ה.  .5

קרא פסוקים  כ"ז-ל"ה. א. 

המפגש של משה עם ה' בהר סיני העניק למשה איכויות על־אנושיות.  

הבא שתי ראיות לביסוס קביעה זו, והסבר כל ראיה.          

קרא שמות, פרק ל"ד, פסוק כ"ח וגם שמות, פרק ל"ב, פסוקים ט"ו-ט"ז.  )1( ב. 

מי עשה את הלוחות הראשונים )על פי פרק ל"ב(, ומי עשה את הלוחות השניים )על פי פרק ל"ד(?  

)2 נקודות(  

קרא את דבריו של יותם טולוב.  )2(

"הלוחות הראשונים היו אלוהיים וככאלה הם הותירו מעט מאוד מקום לשינוי והתערבות אנושית.   

הלוחות השניים ]...[ מסמלים יצירתיות ואמונה בשותפות האדם בציווי האלוהי, והם שרדו לאורך זמן".

)http://www.929.org.il ,מעובד על פי י' טולוב, "פרק ב יהיה מוצלח יותר", שמות, ל"ד, 929 תנ"ך ביחד(

על פי דברי טולוב, הסבר מדוע שרדו הלוחות השניים לאורך זמן.         )5 נקודות(          
 

קרא שמות, פרק ל"ד, פסוק א' וגם שמות, פרק כ', פסוק ד', "לא תעשה לך פסל וכל תמונה". ג. 

מהי הסתירה העולה מן ההוראות בשני הפסוקים?        )4 נקודות(  )1(  

רבי ישראל מרוז'ין מסביר בדרשתו:  )2(

"מה טעמו של דבר, שאותה מילה עצמה ]פסל[ היא כאן קודש וכאן חול? ]...[ הסיבה היא שהמילה 'לך'   

באה כאן לאחריה וכאן לפניה. הוא הדין בכל מעשה. במקום ש'לך' באה אחר כך — הכול קודש, ובמקום 

שבאה לפני כן — הכול חול".
)מ' בובר, אור הגנוז סיפורי חסידים, הוצאת שוקן ירושלים ותל אביב, 1947, עמ' 359(

על פי דבריו של הרבי מרוז'ין, כיצד המיקום של המילה "לך" בכל אחד מן הפסוקים מיישב את הסתירה   

העולה מן ההוראות בהם?    )3 נקודות(

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

ענה על סעיף א חובה )12 נקודות( ועל אחד מן הסעיפים ב-ג )16 נקודות(. 

שיבת ציון

קרא תהלים, פרק קכ"ו.  .6

ענה על סעיף א — חובה.

קרא פסוקים ה'-ו'. א. 

המזמור מתאר שינוי ממצב רע למצב טוב.  )1(

הבא מן הפסוקים דוגמה לשינוי זה, והסבר אותו.        )6 נקודות(  

הסבר כיצד הדוגמה ממחישה את המתרחש בתקופה המתוארת במזמור.        )6 נקודות(  )2(

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

קרא גם חגי, פרק א', פסוקים ב'-ו'. ב. 

תאר את הפער בין הרגשות שהמשורר מתאר במזמור ובין דברי הנביא בנוגע למצב בימיו.    )1( 

)8 נקודות(      

הסבר את הסיבה לפער זה.      )8 נקודות(  )2(

יש הטוענים כי הבקשה והדימוי שבפסוק ד' במזמור מבטאים דווקא את הקשיים שהיו ביהודה בזמן כתיבת המזמור.  ג. 

הסבר את הבקשה ואת הדימוי שבפסוק ד' על פי טענה זו.  

/המשך בעמוד 7/
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נביא ונבואה

קרא ירמיה, פרק ב', פסוקים א'-י"ג ופסוק כ"ב.  .7

ירמיה, פרק ב', פסוקים א'-י"ג  

ירמיה, פרק ב', פסוק כ"ב

/המשך בעמוד 8/
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ענה על סעיף א — חובה.

קרא פסוקים א'-ג'. א. 

בפסוקים א'-ג' בא לידי ביטוי געגוע אל היחסים בין ה' לעם בתקופת המדבר.  )1(

הסבר כיצד הנביא מתאר את היחס של העם אל ה' ואת היחס של ה' אל העם בתקופת המדבר.       

)6 נקודות(  

קרא פסוקים ד'-ט'.  )2(

על פי דברי הנביא בפסוקים אלה, לאחר תקופת המדבר לא שינה ה' את יחסו אל העם, ואילו העם שינה את   

יחסו אל ה'. 

הוכח קביעה זו, ובסס אותה על הכתוב.         )6 נקודות(  

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

קרא פסוקים י'-י"ב. ב. 

ְלשם מה הנביא מזמין את העם לעבור במקומות שמחוץ לארצם?         )8 נקודות(  )1(

על פי פסוקים אלה, הנביא נדהם מן היחס של העם כלפי אלוהיו.  )2(

הבא דוגמה לתדהמה של הנביא, והסבר את הדוגמה.          )8 נקודות(  

קרא פסוק י"ג.  )1( ג. 

הסבר כיצד שתי המטפורות שבפסוק זה ממחישות לעם שהתנהגותו היא חסרת היגיון.        )9 נקודות(  

קרא גם פסוק כ"ב.  )2(

על פי פסוק זה, ירמיהו בדבריו לעם משתמש במטפורה כדי להביע מסר.   

הסבר את המסר.        )7 נקודות(

/המשך בעמוד 9/
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חוק וחברה

קרא דברים, פרק ט"ז, פסוקים א'-כ'.  .8

)שים לב: המשך הקטע וסעיפי השאלה בעמוד הבא.(
/המשך בעמוד 10/
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ענה על סעיף א — חובה.

על פי פסוקים ט"ז-י"ז, מה משותף לשלושת החגים: פסח, שבועות וסוכות?         )6 נקודות(  )1( א. 

בשבועות ובסוכות יש ציווי לדאוג לאוכלוסייה החלשה.  )2(

הסבר קביעה זו, ובסס אותה על הכתוב.         )6 נקודות(  

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

מהו האירוע ההיסטורי המוזכר הן בפסוקים העוסקים בפסח הן בפסוקים העוסקים בשבועות?  )1( ב. 

)6 נקודות(  

יש הטוענים כי הזכרת אירוע זה בהקשר של חג השבועות נועדה לחזק את הנאמר בפסוק י"א.  )2(

הסבר טענה זו.           )10 נקודות(  

קרא פסוקים י"ח-כ'. ג. 

מהו העיקרון המוזכר בפסוק י"ח ובפסוק כ', ומה מובטח לעם אם ישמור על עיקרון זה?         )8 נקודות(  )1(

הסבר כיצד האיסורים בפסוק י"ט הם ביטוי מעשי לעיקרון שציינת בתת־סעיף )1(.         )8 נקודות(  )2(

/המשך בעמוד 11/
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מזמורי תהלים

קרא תהלים, פרק ק"ל.  .9

ענה על סעיף א — חובה.

במזמור שלפניך המשורר מביע ביטחון בה' דווקא ברגעי מצוקה. א. 

על פי פסוק ד', איזו תכונה של האל יכולה לסייע למי ששרוי במצוקה? בסס את דבריך על הכתוב.         )1( 

)6 נקודות(

על פי פסוקים ג'-ד', הסבר כיצד תכונה זו של האל יכולה לקרב את המאמין לאל.         )6 נקודות(  )2(

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

על פי המסורת, קוראים את המזמור הזה בעשרת ימי תשובה וביום הכיפורים. ב. 

הסבר כיצד הנאמר בפסוק ג' והנאמר בפסוקים ז'-ח' יכול להסביר מסורת זו.  

יש הטוענים שפרק זה מורכב משני מזמורים, פסוקים א'-ו' הם מזמור אחד, ופסוקים ז'-ח' הם מזמור נוסף. ג. 

הסבר מדוע יש הטוענים כי מדובר בשני מזמורים.         )8 נקודות(  )1(

הסבר מהו הרעיון המשותף לשני הקטעים, שִאפשר לצרף את שניהם למזמור אחד.          )8 נקודות(           )2(

/המשך בעמוד 12/
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ספרות החוכמה — הרהורים על החיים

קרא איוב, פרק ג'.  .10

)שים לב: סעיפי השאלה בעמוד הבא.(

/המשך בעמוד 13/
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ענה על סעיף א — חובה.

יש הטוענים כי בפרק שלפניך איוב מציג את המוות כמצב אידאלי. א. 

הבא מן הפרק שתי דוגמאות להצגת המוות כמצב אידאלי, והסבר כל דוגמה.        )6 נקודות(   )1(

מדוע איוב רואה במוות מצב אידאלי? בסס את דבריך על הכתוב.        )6 נקודות(  )2(

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

השטן טוען שאיוב יקלל את ה' )איוב, פרק א', פסוק י"א ואיוב, פרק ב', פסוק ה'(. ב. 

קרא איוב, פרק ג', פסוקים א'-ט'.  

האם צדק השטן? נמק את דבריך ובסס אותם על הכתוב.

קרא גם איוב, פרק ל"ח, פסוקים ט"ז-י"ח. ג. 

יש הטוענים כי בפסוקים אלה ה' משיב לאיוב על דבריו בנוגע למוות.  )1(

הסבר את התשובה של ה'.        )9 נקודות(  

יש הטוענים שבתשובת ה' לאיוב ה' ממעיט בערכו של איוב.  )2(

לדעתך, האם איוב ראוי ליחס זה של ה'? נמק את דבריך.        )7 נקודות(  

/המשך בעמוד 14/
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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 שופטים, פרק ו', פסוקים א'-ט"ז.  .11

י — משפחתי )המורחבת(.        ַאְלּפִ  *

*

/המשך בעמוד 15/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

ענה על סעיף א — חובה. 

קרא פסוקים א'-ו' שלפניך. א. 

הסבר מה הייתה המצוקה שבני ישראל סבלו ממנה.         )5 נקודות(  )1(

על פי פסוקים אלה, ציין דרך אחת שבאמצעותה ניסו בני ישראל להתמודד עם המצוקה הזאת.         )2 נקודות(  )2(

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ד.

קרא פסוקים ז'-י"ג שלפניך. ב. 

מצרים מוזכרת כמה פעמים בפסוקים אלה.  

הסבר מדוע מצרים מוזכרת בדברי הנביא, ומדוע מצרים מוזכרת בדברי גדעון.  

קרא פסוקים י"ד-ט"ו שלפניך. ג. 

על פי פסוקים אלה, כתוב כיצד גדעון מגיב על השליחות שהוטלה עליו.         )3 נקודות(  )1(

לדעתך, האם התגובה של גדעון מלמדת שהוא האדם המתאים לביצוע שליחות זו? נמק את דבריך.         )2(

)2 נקודות(  

קרא פסוקים י"ב-ט"ז ואת הפירושים שלפניך לפסוק י"ד. ד. 

על פי א' הייטנר: 'בֹכחך זה' — בזכות הספקנות והביקורת נמצאת ראוי להנהיג את ישראל.
)מעובד על פי אורי הייטנר, "מותר להיות ספקנים", 929 תנ"ך ביחד, שופטים, ו'(

פירוש אחר: " 'בֹכחך זה — בכוחי".
)טלמון, ש' ]1994[. בתוך אנציקלופדיה עולם התנ"ך ]שופטים[. תל אביב: דודזון-עתי מוציאים לאור בע"מ, עמ' 66(

למי מיוחס הכוח להושיע, על פי כל אחד מן הפירושים האלה?        )3 נקודות(  )1(

בחר באחד מן הפירושים האלה, והסבר על אילו מילים בקטע הוא מבוסס.         )2 נקודות(  )2(


