מדינת ישראל

משרד החינוך התרבות והספורט

א .בגרות לבתי ספר על–יסודיים
סוג הבחינה:
ב .בגרות לנבחנים אקסטרניים
מועד הבחינה :חורף תשס"ה2005 ,
מספר השאלון900091 :
לנבחנים אקסטרניים — 137

תנ"ך
 2יחידות לימוד

הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעתיים וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה ארבעה פרקים.
—  18נקודות
פרק ראשון — )(6x3
— ) 18 — (18x1נקודות
פרק שני
פרק שלישי — ) 32 — (16x2נקודות
—  32נקודות
— )(8x4
פרק רביעי
סה"כ —  100נקודות

ג.

חומר עזר מותר בשימוש :תנ"ך שלם בלי פירושים ,בלי תוספות ובלי תרגום.
מותר להשתמש בתנ"ך שיש בו מפות.

ד.

הוראות מיוחדות (1) :אל תעתיק את השאלה .כתוב את מספרה בלבד.
) (2התרכז בנושא .שים לב לכתב ,לכתיב ולפיסוק.

הערה :בקטעים המצולמים מן התנ"ך בא השם המפורש בצורת ה'.
כתוב במחברת הבחינה בלבד ,בעמודים נפרדים ,כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה )ראשי פרקים ,חישובים וכדומה(.
רשוֹם "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה .רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!

/המשך מעבר לדף/
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השאלות
פרק ראשון — קטע שלא נלמד

) 18נקודות(

קרא דברים ,כ"ב.7-6 ,4-1 ,
דברים ,כ"ב4-1 ,

דברים ,כ"ב7-6 ,

ענה על שלוש שאלות :על שאלה ) 1חובה( ועל שתיים מהשאלות ) .4-2לכל שאלה —  6נקודות(
ענה על שאלה ) 1חובה(.
.1

) 3נקודות(

א.

ציין שלושה חוקים הנזכרים בפסוקים .4-1

ב.

החוקים בפסוקים  4-1עוסקים בבעלי חיים מסוימים.
על רקע הכלכלה של אותה תקופה ,מהי החשיבות בהזכרת בעלי החיים האלה דווקא
בחוק שלפניך?

) 3נקודות(
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ענה על שתיים מהשאלות .4-2
.2

קרא פסוקים  2-1בקטע שלפניך.
א.

לפניך שני פירושים של רמב"ן למשפט "ואם לא קרוב אחיך אליך":
—

"שאינו קרוב אצלך ,כי אינך מתחייב ללכת אל ארץ אחרת עם האבֵדה להשיבה אליו".

—

"]במקרה[ שלא ידעת אותו כלל".

הסבר כיצד כל אחד מהפירושים מסביר את המשפט "ואם לא קרוב אחיך אליך".
) 4נקודות(
ב.

תי שלפניך:
קרא את החוק הִח ִ
"כי יבואו שוורים תועים אל שדה איש ,ומצאם בעל השדה ,יום תמים יעבוד בעל השדה בהם,
וכצאת הכוכבים ישיבם אל בעליהם".

תי ,ובמה הדין שונה?
מהו הדין המשותף למקרה המתואר בפסוק  1ולחוק הִח ִ
.3

) 2נקודות(

קרא פסוקים  3-1בקטע שלפניך וכן שמות ,כ"ג.4 ,
בדברים משתמש המחוקק בכינוי "אחיך" ,ובשמות ,כ"ג 4 ,בכינוי "איֹ ְִב^".
מ"ד קאסוטו מסביר את ההבדל הזה באמצעות "קל וחומר" ,כך:
"נאמר 'אויבך' ואין צורך לומר 'אוהבך' ]=אחיך[ ,ואסור לך להבחין ביניהם ]בחוק[".
חוקרים אחרים טוענים שההבדל בין הכינויים נובע ממגמה מסוימת שמאפיינת את ספר דברים.
האם אפשר ללמוד מהכינויים השונים שספר דברים וספר שמות מתייחסים לבני האדם באופן
שונה? הסבר כל אחת מן הדעות — זו של קאסוטו וזו של החוקרים האחרים.

.4

קרא פסוקים  7-6בקטע שלפניך )דברים ,כ"ב( ,וכן דברים ,כ'.19 ,
בשני החוקים שבכתובים אלה יש התייחסות לצורכי הטבע ,אך גם לצורכי האדם.
הסבר כיצד הדבר בא לידי ביטוי בכל אחד מהחוקים.

*

*

*
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פרק שני — הנושא המסכם

) 18נקודות(

ענה על אחת מהשאלות .10-5
בשאלה שבחרת ענה על שני סעיפים :על אחד מהסעיפים א-ב ועל אחד מהסעיפים ג-ד.
)לכל סעיף —  9נקודות; סה"כ —  18נקודות לשאלה(
.5

ירושלים במקרא
ענה על אחד מהסעיפים א-ב ועל אחד מהסעיפים ג-ד.
א.

א' רופא )במאמרו" :ירושלים — העיר אשר בחר ה' "( נותן לרעיון ייחוד הפולחן הסבר רעיוני
והסבר תועלתי.
) (1איזו בעיה דתית–אמונית ניסו לפתור באמצעות מהֵtכת ריכוז הפולחן?

) 4נקודות(

שׁכֶם לירושלים.
) (2רופא טוען שהנהנים העיקריים מהמהֵtכה הגיעו מ ְ
מי הם ,וכיצד רופא מסביר את טענתו?
ב.

) 5נקודות(

נ"ו פורטיוס )במאמרו" :ירושלים–ציון :צמיחתו של סמל"( מדבר על ירושלים באחרית הימים.
קרא ירמיה ,ל"ג ;16-14 ,6 ,יחזקאל ,ל"ז.26-24 ,
כיצד רואה פורטיוס את ירושלים באחרית הימים ,וכיצד כתובים אלה מחזקים את
תפיסתו?

ג.

קרא דברי הימים ב ,ל"ב.8-1 ,
) (1בפסוקים  4-3ובמלכים ב ,כ' 20 ,מתוארת פעולה שעשה חזקיהו.
—

מהי הפעולה?

—

לקראת איזה מאורע היא נעשתה?

—

במה היא היוותה מענה למאורע זה?

) 5נקודות(
) (2ציין עוד שלוש פעולות שעשה חזקיהו ,המפורטות בפסוקים .8-5
ד.

) 4נקודות(

קרא מלכים א ,ח' ;18-12 ,תהלים ,קל"ב.14-1 ,
) (1כתוב רעיון משותף לשני הכתובים בנוגע לירושלים.

) 6נקודות(

) (2במזמור קל"ב המשורר מתאר שבועה של דוד .הסבר את השבועה.

) 3נקודות(
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הסיפור המקראי
ענה על אחד מהסעיפים א-ב ועל אחד מהסעיפים ג-ד.
א.

מ' וייס )במאמרו "מלאכת הסיפור במקרא"( מתאר סוגים שונים של תופעת ה"הבטה לאחור".
) (1קרא שמואל א ,י"ז ;36-34 ,שמואל א ,כ"ח.3 ,
הדגם והסבר את תפקידי ה"הבטה לאחור" בכל אחד מהכתובים האלה.
) 5נקודות(
מַסֵtר
) (2בבראשית ,כ' 18-10 ,אפשר למצוא שני סוגים של "הבטה לאחור" :מפי ה ְ
ומפי הגיבור.
ציין באילו פסוקים נזכר כל אחד מסוגים אלה 4) .נקודות(

ב.

א' אלטר )במאמרו" :סצינת דפוס וחשיבותה של קונוונציה"( טוען ש"השומעים בני הזמן של
מַסֵtר ,שבעת ובעונה אחת הצליח לעקוב
הסיפורים האלה… מצאו… עונג מיוחד באמנותו של ה ְ

בנאמנות אחרי הקונוונציה וגם לחדש אותה על פי צרכיו המיוחדים של הגיבור הנדון".
) (1מה הם שני הטיעונים שטוען אלטר בנוגע לקונוונציה ,לפי הציטוט שלפניך?
) 4נקודות(
) (2בחר באחד מהטיעונים האלה והבא לו שלוש דוגמאות מרות ,ב' ,הנזכרות במאמר.
) 5נקודות(
ג.

קרא שמואל ב ,י"ט.8-1 ,
בפסוקים  5-1יש מילה מנחה ,המחזקת את הדברים שיואב מטיח כלפי דוד.
מהי המילה המנחה ,וכיצד היא מתקשרת לדבריו של יואב?

ד.

קרא בראשית ,ל"ב) 32-24 ,במהדורות תנ"ך אחרות :פסוקים " :33-25ויו ָתר יעקב ...בגיד הנשה"(.
שׁם ,וֶהסבר תופעה )=סיפור אטיולוגי( ,והסבר אותם.
הבא מפסוקים אלה מדרש ֵ
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מנהיגוּת ומנהיגים במקרא
ענה על אחד מהסעיפים א-ב ועל אחד מהסעיפים ג-ד.
א.

לפי צ' אדר )במאמרו" :משה האיש והגיבורים האחרים"(" ,יחסו של משה לפרעה יובלט תוך השוואה
אל יחסו של יוסף לפרעה שלו".

) (1על פי המאמר ,ציין הבדל אחד בין יחסי משה-פרעה ליחסי יוסף-פרעה.
) (2על פי המאמר ,ציין שני הבדלים נוספים בין משה ליוסף.
ב.

) 4נקודות(

) 5נקודות(

לפי מ' בובר )במאמרו" :מנהיגות שבמקרא"( מהי דרך "ההיסטוריה" ,ובמה הדמויות של משה
ושל דוד מהוות ניגוד לדרך הזו?

ג.

קרא יחזקאל ,ל"ד.16-11 ,5-1 ,
בפסוקים אלה מודגש בצורת משל הפער בין שני סוגי מנהיגות.
) (1מי הם המנהיגים לפי הנמשל? ציין שני מאפיינים של כל סוג מנהיגות.
) 6נקודות(

)סך הכול — ארבעה מאפיינים(
) (2קרא גם יחזקאל ,ל"ד.25-23 ,
לפי פסוקים אלה ,האם הפער בין סוגי המנהיגות יתקיים גם בעתיד?
בסס את דבריך על הכתוב.
ד.

) 3נקודות(

קרא שופטים ,ח' ;23-22 ,שמואל א ,ט"ז.14-12 ,
) (1בכתובים אלה אפשר לראות שתי תפיסות שונות בנוגע להמלכת מלך בשר ודם.
הסבר 4) .נקודות(
) 5נקודות(
) (2בבסיס שתי התפיסות האלה עומדת הנחת יסוד משותפת .הסבר מהי.
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דמות האדם במקרא
ענה על אחד מהסעיפים א-ב ועל אחד מהסעיפים ג-ד.
א.

י' קנוהל )במאמרו" :מקדש הדממה"( כותב" :ראיית כלל האומה הישראלית כעדה הנקראת

לחיי קודש מתבטאת באופן מיוחד ] [...בתביעה להיבדלות מן העמים השכנים וממעשיהם".
) (1קרא ויקרא ,י"ט.31-26 ,
כיצד הרעיון שמעלה קנוהל בדבריו בא לידי ביטוי בפסוקים אלה? ) 5נקודות(
) (2לדעת קנוהל ,מהי המטרה של התביעה הזו להיבדלות? בסס את תשובתך על
ויקרא ,כ' 4) .7 ,נקודות(
ב.

מ' גרינברג )במאמרו" :ערך החיים במקרא"( כותב" :מפאת יחס השייכות נחשבו צאצאיו של איש
כאבריו ,כהמשך להווייתו ...תפיסה זו באה לידי ביטוי אמוני במושג של 'עונש תמורה' מידו של

האל ...עונשים כאלה נחשבו זכותו המיוחדת של האל ,ממידת הנוראות שלו."...
) (1כיצד מסביר גרינברג את ההשקפה שביסוד האחריות המשפחתית?
) (2כיצד הכתוב בשמואל א ,ב' 36-31 ,מדגים את עקרון האחריות?
ג.

) 5נקודות(
) 4נקודות(

קרא בראשית ,י"ח ;25-22 ,ירמיה ,י"ב.1 ,
גם אברהם וגם ירמיהו באים בטענות לאל ,על סמך אמונתם הבסיסית שהאל פועל
בצדק.
הסבר כיצד אפשר לבסס קביעה זו על פי כל אחד מהכתובים.

ד.

קרא משלי ,כ"ד ;18-17 ,איוב ,ל"א.22-13 ,
מכתובים אלה אפשר ללמוד על ההתנהגות הרצויה בין אדם לחברו.
הבא ארבע דוגמאות שונות לכך.
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החקלאות במקרא
ענה על אחד מהסעיפים א-ב ועל אחד מהסעיפים ג-ד.
א (1) .במאמר "האש ,העפר והמים" מציג מ' ברושי טענת חוקרים ולפיה להקמת
המדרגות היה דרוש ארגון ממלכתי מרכזי.
מהי דעתו של ברושי על טענה זו ,וכיצד הוא מנמק את דעתו? ) 3נקודות(
) (2מֵחMר המדרגות אפשר ללמוד פרטים על תהליך בנייתן ועל המבנה שלהן.
כתוב שלושה פרטים כאלה 6) .נקודות(
ב .מ' בובר )במאמרו "ביכורים"( כותב" :לקיחת ארץ זו היא נתינת ארץ ,היינו :מתנת אלוהים
המתחדשת תמיד .כל איכר בכל דור מישראל מודה לאלוהים ,כשהוא מביא את ביכוריו,

על הארץ שהוא הביא אותו לתוכה".
) (1מה לומד בובר על אופי ברכת הביכורים על פי דברים ,כ"ו ,3 ,וכיצד הוא מבסס
) 5נקודות(
את דעתו על דברים ,ה'?4-3 ,
) (2מה לומד בובר מהפועל "נתן" בדברים ,כ"ו ,11-5 ,ומה הקשר בין פועל זה ובין
הבאת הביכורים?

) 4נקודות(

ג.

קרא ישעיה ,ה' ;10-8 ,מיכה ,ב'.2-1 ,
) (1מהי המציאות הכלכלית–חברתית שנגדה יוצאים הנביאים? בסס את דבריך על
הכתוב 5) .נקודות(
) (2לפי הכתוב בישעיה ,כיצד תגובת ה' על מציאות זו היא בבחינת "מידה כנגד מידה"?
) 4נקודות(

ד.

קרא תהלים ,א'.6-1 ,
הסבר את הקשר בין הדימוי של הצדיק ובין גורלו ,ואת הקשר בין הדימוי של הרשע
ובין גורלו.

 .10שאלה זו מיועדת לנושא מסכם ייחודי.
על הנבחן לצרף למחברת הבחינה את טופס השאלון ,בלי שם בית הספר.

*

*

*
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ענה על שתיים מהשאלות .14-11
בכל אחת מהשאלות שבחרת ענה על שניים מהסעיפים א-ג.
)לכל סעיף —  8נקודות; סה"כ —  16נקודות לשאלה(
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) 32נקודות(

 .11קרא בראשית ,י"ב.9-1 ,

ענה על שניים מהסעיפים א-ג.
א .קרא פסוקים  7-6בקטע שלפניך.
אזכור "והכנעני אז בארץ" )פסוק  (6לאור ההבטחה שניתנת לאברם
יש הרואים קושי ב ִ
בפסוק  ,7ואת הפתרון לקושי בבראשית ,ט"ו.18-13 ,
הסבר מהו הקושי ,ומהו הפתרון.
ב .בפסוקים  5-1חוזר השורש ה-ל-כ פעמים אחדות.
לפניך פירוש של י' קיל לפסוק :4
מר בלבו ללכת
"דיבר הכתוב במחשבתו של אברם…מששמע אברם את דבר ה' אליו ,החליט א ֹ ֶ
בזריזות ובנחישות אחרי ה' ".

ג.

) (1במה שונה משמעות השורש ה-ל-כ לפי פירוש זה ממשמעות השורש ה-ל-כ
בפסוק  5) ?5נקודות(
) (2ציין ארבעה פרטים מפסוקים  ,4-1המעידים על הקושי הגדול בהליכתו של אברהם.
) 3נקודות(
קרא פסוקים  ,7 ,3-2בקטע שלפניך וכן בראשית ,כ"ב.18-17 ,
בניסיון הראשון של אברהם ובניסין העLדה ניתנות לאברהם הבטחות.
כתוב שלוש הבטחות המשותפות לשני הכתובים האלה.
/המשך בעמוד /10
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 .12קרא מלכים א ,י"ט.14-1 ,

)שים לב :סעיפי השאלה בעמוד הבא(.

/המשך בעמוד /11
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ענה על שניים מהסעיפים א-ג.
א.

על דמויותיהם של אחאב ואיזבל אפשר ללמוד מאירועים שונים המתוארים במקרא.
) (1המילה "כל" חוזרת בפסוק  1שלוש פעמים.
מה אפשר ללמוד מחזרה זו על המגמה של דברי אחאב לאיזבל ,וכיצד תגובת איזבל
תואמת את דברי אחאב?

) 4נקודות(

) (2הסבר כיצד מצטיירות דמויותיהם של איזבל ושל אחאב לאור הכתוב במלכים א,
כ"א.8-7 ,
ב.

) 4נקודות(

"וילך אל נפשו" )פסוק .(3
רד"ק פירש" :ראה עצמו בסכנה והלך ונמלט אל נפשו".
י' זקוביץ' פירש" :בהליכתו 'אל נפשו' משליך אליהו מאחרי גווֹ את נטל שליחותו,
את המלך והמלכה ,ואף את הממלכה שפעל בה".

הסבר כיצד כל פרשן רואה את דמותו של אליהו ההולך למדבר.
ג.

) (1פסוקים  8-5מתארים כיצד אליהו עובר ממצב של דיכאון למצב של התאוששות.
הסבר כיצד הופעת המלאך משפיעה על התאוששותו ההדרגתית של אליהו.
) 3נקודות(
) (2קרא פסוקים  14-9בקטע שלפניך.
ממחזור סיפורי אליהו עולה שבעיני אליהו על הנביא להיות קיצוני ובלתי מתפשר.
לפי פסוקים אלה ,האם השתנתה תפיסתו זו של אליהו? נמק את תשובתך.
) 5נקודות(

/המשך בעמוד /12
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 .13קרא ירמיה ,ל"א.35-26 ,

)שים לב :סעיפי השאלה בעמוד הבא(.
/המשך בעמוד /13
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ענה על שניים מהסעיפים א-ג.
א.

קרא פסוקים  27-26בקטע שלפניך.
) (1קרא גם יחזקאל ,ל"ז.22-21 ,
יש הטוענים כי העתיד שמנבא ירמיהו לממלכות ישראל ויהודה דומה לעתיד שמנבא
יחזקאל לממלכות ,ויש הטוענים שהוא שונה ממנו.
הוכח אחת מטענות אלה לפי הפסוקים.

) 5נקודות(

) (2קרא יחזקאל ,ל"ז .26 ,בפסוק זה מפורטים גמולים שונים שיעניק ה' לעם
באחרית הימים.
איזה מהם דומה לגמול המובטח בפסוק  26בקטע שלפניך )ירמיה ,ל"א(?
) 3נקודות(
ב.

בפסוקים  33-30בקטע שלפניך הנביא מדבר על ברית חדשה.
) (1כתוב שני חידושים בברית החדשה לעומת הברית הישנה.

) 4נקודות(

) (2בפסוק  30בקטע שלפניך יש שימוש בביטוי "לכרות ברית".
קרא בראשית ,ט"ו ,13-8 ,והסבר כיצד אפשר לראות בתיאור שבפסוקים אלה את
מקור הביטוי בירמיה.
ג.

) 4נקודות(

קרא פסוקים  35-34בקטע שלפניך.
) (1הסבר את הרעיון המובע בפסוקים אלה.

) 4נקודות(

) (2גם בפסוקים ) 35-34בקטע שלפניך( וגם בישעיה ,ס') 20-19 ,בנבואה על אחרית
הימים( יש שימוש במוטיב דומה.
מהו המוטיב? הסבר את ההבדל בין הרעיונות שמוטיב זה מבטא בשני המקומות.
) 4נקודות( ) 4נקודות(

/המשך בעמוד /14
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 .14קרא חגי ,ב'.9-1 ,

ענה על שניים מהסעיפים א-ג.
א .בפסוק  6בקטע שלפניך משתמש הסופר המקראי בניגודים כאמצעי ספרותי.
מה הם הניגודים ,ומה רצה הסופר המקראי לבטא באמצעותם לאור פסוקים ?9-7
נמק את תשובתך.
ב.

ג.

קרא גם ירמיה ,ז'.23-21 ,
גם חגי )בקטע שלפניך( וגם ירמיהו רומזים על ברית שכרת ה' עִם העם.
) (1מי מהנביאים מציג ברית מותנית ,ומהו התנאי? ) 3נקודות(
) (2קרא ירמיה ,ז'.7-3 ,
במה היחס של ירמיהו למקום שתופס המקדש בחיי העם שונה מיחסו של חגי?
בסס את דבריך על הכתובים )בירמיה ובחגי( 5) .נקודות(
"ובאו חמדת כל הגוי ִם" )פסוק .(7
) (1הסבר ,לפי הכתוב בדברי הימים ב ,ל"ב ,27 ,את משמעות המילה "חמדה".
) 2נקודות(
) (2הסבר את פסוק  7לפי משמעות זו 6) .נקודות(
/המשך בעמוד /15
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) 32נקודות(

ענה על ארבע מהשאלות ) .22-15לכל שאלה —  8נקודות(
 .15קרא בראשית ,ג'.19-16 ,

יש הרואים בסיפור גן עדן סיפור המסביר תופעות )=סיפור אטיולוגי(.
הבא שלוש דוגמאות לכך מן הקטע שלפניך.
 .16קרא ויקרא ,י"ט.18-17 ,

א.
ב.

הסבר את הקשר בין "הוכח תוכיח את עמיתך" )פסוק  (17ובין "ולא תשא עליו חטא"
)פסוק  4) .(17נקודות(
תhרֹ " )פסוק  (18ובין "ואהבת לרעך כמוך"
תֹ wם ולא ִ
הסבר את הקשר בין "לא ִ
)פסוק  4) .(18נקודות(

/המשך בעמוד /16
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 .17קרא דברים ,ה'.18-6 ,

קרא גם שמות ,כ'14-2 ,
יש האומרים כי אחדים מהדיברות שבספר דברים מבטאים גישה הומנית יותר ,בהשוואה
לאותם דיברות בספר שמות.
הבא שתי דוגמאות לדיברות כאלה ,ובסס בעזרתם טענה זו.

)במהדורות תנ"ך אחרות :פסוקים  ,17-2עד הפסוק "לא תחמדֹ  ...וכל אשר לרעך"(.

/המשך בעמוד /17
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 .18קרא מלכים ב ,כ"א.16-10 ,

התיאור בפסוקים אלה אינו מובא בפרק המקביל בדברי הימים ב ,ל"ג.20-1 ,
כיצד אפשר להסביר זאת ,לפי השקפות הגמול השונות במלכים ובדברי הימים?
 .19קרא תהלים ,כ"ג.6 ,

א.

משמעות השורש ר-ד-פ במקרא היא בדרך כלל" :לנסות להשיג מישהו".
הסבר כיצד השימוש היוצא דופן בשורש זה בפסוק שלפניך מדגיש את הביטחון הרב של
המשורר באל.

ב.

) 4נקודות(

את הביטוי "ושבתי בבית ה' " אפשר לפרש בשני אופנים .הסבר כל אחד מהם.
) 4נקודות(

/המשך בעמוד /18
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 .20קרא תהלים ,ע"ג.28-12 ,

בפסוק  17חלה תפנית בעמדת המשורר.
א .מה הייתה עמדתו לפני התפנית? ) 4נקודות(
ב .ציין שתי מסקנות שאליהן מגיע המשורר לאחר התפנית ,ובסס אחת מהן
על פסוקים  22-18ואת האחרת על פסוקים .28-23

) 4נקודות(
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 .21קרא עזרא ,א' ;11-7 ;3-1 ,ג'.7-6 ,
עזרא ,א'3-1 ,

עזרא ,א'11-7 ,

עזרא ,ג'7-6 ,

בקטעים אלה נזכרות שלוש זכויות שונות שהעניק המלך כורש לאנשי יהודה.
כתוב איזו זכות מתוארת בכל קטע.
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 .22קרא נחמיה ,ו'.13-10 ,

א.

נחמיה מסרב להצעתו של שמעיה .מה שמעיה מציע לנחמיה ,וכיצד הוא מנמק את הצעתו?
) 3נקודות(

ב.

נחמיה מבין כי שמעיה ביקש להכשילו ,ובכך להכפיש את שמו.
כיצד פסוקים  13-11יכולים לבסס זאת? היעזר בבמדבר ,א'.51 ,

בהצלחה!

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך התרבות והספורט

) 5נקודות(

