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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 י"ג, פסוקים א'-י"ז.  .1

קרא פסוקים א'-ט'. א. 

מה הייתה סיבת המריבה בין רועי אברם ובין רועי לוט? בסס את דבריך על הכתוב.      )3 נקודות(  )1(

מה אברם מציע ללוט כדי ליישב את המריבה?       )3 נקודות(  )2(

קרא פסוקים י'-י"ג.  )1( ב. 

לוט בחר להתיישב בכיכר הירדן. על פי הכתוב, מהי הסיבה לכך?      )3 נקודות(  

יש הטוענים כי בפסוקים האלה יש ביקורת מרומזת על הבחירה של לוט.  )2(

הבא מן הכתוב ראיה אחת התומכת בטענה זו, והסבר אותה.      )4 נקודות(  

קרא פסוקים ח'-י"ז. ג. 

האם מדברי ה' לאברם )פסוקים י"ד-י"ז( אפשר להבין שההצעה שהציע אברם ללוט הייתה הצעה שה' תומך בה? 

נמק את דבריך.

       

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

אברהם שולח את עבדו לשליחות חשובה. א. 

קרא פסוקים א'-ט'.  )1(

מהי השליחות? מהי השבועה שהשביע אברהם את עבדו לפני שיצא למלא את השליחות, ומפני מה הזהיר אותו?  

)4 נקודות(  

קרא פסוקים ס"א-ס"ז.  )2(

האם הצליח העבד בשליחות זו? בסס את תשובתך על הכתוב.        )2 נקודות(  

קרא פסוקים י"א-כ"א. ב. 

העבד מבקש מה' סימן שיעזור לו לבחור את הכלה המיועדת. מהו הסימן ועל אילו שתי תכונות של הכלה   )1(

המיועדת סימן זה יכול ללמד?         )4 נקודות(

קרא את פסוק כ"א.  )2( 

על פי פסוק זה, האם חשב העבד שקיבל את הסימן שביקש? נמק את דבריך ובסס אותם על הפסוק.

)3 נקודות(   

קרא גם בראשית, פרק כ"ז, פסוקים ו'-י"ז. ג. 

לדעתך, האם הדמות של רבקה על פי בראשית, פרק כ"ד, פסוקים ט"ו-כ"א תואמת את דמותה על פי בראשית,   

פרק כ"ז, פסוקים ו'-י"ז? נמק את דבריך.

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

בקטע שלפניך מסופר על הברכות שיעקב מברך. א. 

מה הן הנסיבות שבהן ניתנות הברכות? )תוכל להיעזר בבראשית, פרק מ"ז, פסוק כ"ט.(         )2 נקודות(  )1(

מי הם המבורכים, ומהו הקשר המשפחתי שלהם אל יעקב?          )4 נקודות(  )2(

מן הפרק נראה שיעקב מפלה בין צאצאיו. ב. 

הבא שתי ראיות מן הפרק לביסוס טענה זו.         )3 נקודות(  )1(

הוכח על פי פסוק ה' ועל פי פסוק כ' שגם הבנים שיעקב הפלה לרעה זכו לברכה ולא נידחו מן המשפחה          )2(

)4 נקודות(

יש הטוענים שהזכרת האירוע שבפסוק ז' בהקשר של מתן הברכות מעוררת תמיהה. הסבר טענה זו.  )1( ג. 

)3 נקודות(  

קרא גם בראשית, פרק מ"ז, פסוקים כ"ט-ל"א.  )2(

על פי הבקשה של יעקב מיוסף בפסוקים אלה, יש הטוענים שייתכן שיעקב הזכיר את האירוע שבפסוק ז'   

בגלל תחושת אשמה. הסבר טענה זו.        )4 נקודות(

/המשך בעמוד 5/



תנ"ך, קיץ תש"ף, מס' 1261 - 5 -

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

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

קרא שמות, פרק י"ג, פסוקים י"ז-כ"ב ושמות, פרק י"ד, פסוקים א'-ד'.  .4

על פי פרק י"ג, פסוקים י"ז-י"ח ועל פי פסוקים כ"א-כ"ב, הסבר באילו דרכים אלוהים מגן על בני ישראל במסע  א. 

ממצרים לארץ כנען.

קרא שמות, פרק י"ד, פסוקים א'-ד'.  ב. 

על פי פסוק ב', ה' מצווה על בני ישראל לחזור מקצה מדבר סיני ולחנות בין המקום שבו הִמצרים חונים ובין הים, 

וכך מעמיד אותם בסכנה.

על פי פסוקים ג'-ד', הסבר מדוע העמיד ה' את בני ישראל בסכנה.  

קרא שמות, פרק י"ג, פסוק י"ט וגם בראשית, פרק נ', פסוקים כ"ד-כ"ה ואת הקטע שלפניך מתוך הצוואה של  ג. 

בנימין זאב הרצל.

"משאלתי להיקבר ]...[ על יד אבי ]בווינה[ ולשכב שם עד שהעם היהודי יעלה את גופתי לארץ־ישראל ]...["   

)http://jpress.org.il על המשמר, 31.7.1949, מתוך(

מה משותף לבקשה של הרצל ולבקשה של יוסף? בסס את דבריך על בראשית, פרק נ', פסוקים כ"ג-כ"ה ועל   )1(

הצוואה של הרצל.         )3 נקודות(

ֹקד ְיְפֹקד" מוזכר פעמיים בבראשית, נ', פסוקים כ"ד-כ"ה, ופעם אחת בשמות, פרק י"ג, פסוק י"ט. הביטוי "ּפָ  )2(

יש הטוענים כי השימוש החוזר בביטוי זה בשמות, פרק י"ג, פסוק י"ט נועד לרמוז על ההצלחה הצפויה של   

המסע ממצרים לארץ כנען. הסבר טענה זו.        )4 נקודות(

/המשך בעמוד 6/
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קרא שמות, פרק כ', פסוקים א'-י"ח, מן המילים "וידבר אלֹהים את כל הדברים האלה לאֹמר" עד המילים "ומשה ִנַגׁש אל   .5

הערפל אשר שם האלֹהים" )שים לב: ייתכנו שינויים במספור הפסוקים בין מהדורות תנ"ך שונות(.

ציין אחד מן הדיברות שבין אדם לאלוהים ואחד מן הדיברות שבין אדם לחברו.         )2 נקודות(  )1( א. 

יש הטוענים שבפסוק ב', "אֹנכי ה' אלֹהיך... מבית עבדים", נרמזים שני נימוקים למחויבות של העם לקבל   )2(

עליהם את חוקי האל.

ציין והסבר שני רמזים לנימוקים אלה.         )4 נקודות(  

קרא פסוקים ח'-י"א )מן המילים "זכור את יום השבת לקדשו" עד המילים "על כן ברך ה' את יום השבת ויקדשהו"(  ב.	

ואת הקטע שלפניך מאבות	דרבי	נתן.

"ועוד היה רבי אליעזר אומר: גדולה היא מלאכה, שכשם שנצטוו ישראל על השבת, כך נצטוו על המלאכה".  
)אבות	דרבי	נתן, נוסח ב', כ"א(  

רבי אליעזר אומר כי ממצוות השבת אפשר ללמוד שבני ישראל נצטוו גם על המלאכה. מהו הפסוק שעליו

הוא מבסס קביעה זו, ומהו הפסוק המנמק ציווי זה? הסבר את דבריך.

קרא פסוקים ט"ו-ט"ז )מן המילים "וכל העם רִֹאים את ַהקֹולֹת" עד המילים "פן נמות"(.  )1( ג. 

על פי פסוקים אלה, מה העם מבקש ממשה ומדוע?        )2 נקודות(   

קרא גם שמות, פרק י"ט, פסוקים י"ח-י"ט.   )2( 

הסבר מדוע על פי פסוקים אלה הבקשה של העם ממשה )שכתבת עליה בתת־סעיף 1( מעוררת תמיהה.

)5 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 )לכל שאלה — 14 נקודות(.

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

שיבת ציון

קרא נחמיה, פרק ח', פסוקים א'-י"ב.  .6

/המשך בעמוד 9/
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ענה על סעיף א — חובה.

מהו האירוע המתואר בקטע שלפניך, ובאיזו תקופה בתולדות עם ישראל הוא אירע?         )4 נקודות(  )1( א. 

קרא פסוקים ט'-י"ב.  )2(

האירוע המתואר בקטע זה עורר רגשות עזים בעם.  

הבא הוכחה אחת מן הפסוקים התומכת בקביעה זו והסבר אותה.          )2 נקודות(   

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

קרא את דבריו של א' הכהן המובאים בקטע שלפניך.        ב. 

"התורה אינה נחלתו של מגזר זה או אחר, אלא מסורה לכול".   

)https://www.929,org.il ,'א' הכהן,  "על הלכה והכלה",  929 — תנ"ך ביחד, נחמיה ח(

קרא פסוקים א'-ח'.  

הבא שתי דוגמאות מן הכתוב התומכות בדברי הכהן. הסבר את דבריך.  

קרא פסוקים א'-ח'. ג. 

בפסוק ז' מוזכרים שמותיהם של כמה אנשים.  )1(  

הסבר מה היה תפקידם של אנשים אלה באירוע המתואר בקטע שלפניך.        )3 נקודות(  

הבא מן הפסוקים ראיה אחת המלמדת שהעם מעוניין לשמוע את דברי התורה וראיה אחת המלמדת שהעם   )2(

כיבד את המעמד.       )5 נקודות(

/המשך בעמוד 10/
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נביא ונבואה

קרא ירמיה, פרק ל"ח, פסוקים א'-י"ג.  .7

/המשך בעמוד 11/
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ענה על סעיף א — חובה.

קרא פסוקים א'-ה'. א. 

שרי יהודה מאשימים את ירמיהו באשמה חמורה. 

מהי האשמה, ומה בדברי ירמיהו גרם לשרים להאשים אותו?

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

על פי המתואר בפסוקים ד'-י', השרים והמלך פועלים נגד ירמיהו. ב. 

יש הטוענים כי גם המלך וגם השרים משתדלים להימנע מלגרום ישירות למותו של ירמיהו.  

בסס קביעה זו על ראיה אחת בנוגע לשרים וראיה אחת בנוגע למלך, והסבר כל ראיה.  

קרא פסוקים ז'-י"ג. ג. 

הבא ראיה המלמדת שעבד־מלך הכושי פעל בחמלה וראיה המלמדת שפעל בחוכמה )סך הכול — שתי ראיות(.

הסבר כל ראיה.

/המשך בעמוד 12/
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חוק וחברה

קרא דברים, פרק ט"ו, פסוקים א'-י"א.  .8

/המשך בעמוד 13/
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ענה על סעיף א — חובה.

קרא פסוקים א'-ו'. א. 

ציין על מי נועד החוק להגן, והסבר כיצד הגנה זו באה לידי ביטוי בחוק.       )4 נקודות(  )1(

אם יקפיד העם לקיים את החוק, מובטח שיינתן לו גמול לאומי.  )2(

על פי הכתוב בפסוק ד', הסבר מהו הגמול הלאומי המובטח לעם.           )2 נקודות(  

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

קרא פסוקים ז'-י"א. ב. 

פסוקים אלה מדגישים ערכים של חמלה, נתינה ואחווה.

בחר בשניים מן הערכים האלה. הבא מן הכתוב דוגמה לכל ערך והסבר אותה.

קרא פסוקים ז'-י"א. ג. 

הסבר את החשש המובע בפסוק ז' ובפסוק ט'.  

הסבר שתי דרכים שבאמצעותן החוק מתמודד עם החשש הזה. בסס את דבריך על הכתוב.  

/המשך בעמוד 14/
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מזמורי תהלים

קרא תהלים, פרק ק"ל.  .9

ענה על סעיף א — חובה.

הבא ראיה אחת מן הכתוב המלמדת כי הדובר במזמור זה מרגיש מצוקה.   )1( א. 

הסבר את הראיה.       )3 נקודות(  

הסבר כיצד אפשר ללמוד שהדובר במזמור חושב שה' נענה למי שפונה אליו. בסס את דבריך על הכתוב.  )2(

)3 נקודות(  

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

קרא פסוקים ג'-ד'. ב. 

הסלחנות של ה' גורמת לאדם לחוש יראה כלפיו. הסבר קביעה זו. בסס את דבריך על הכתוב.

יש הטוענים כי פסוקים ז'-ח' הם תוספת למזמור.  )1( ג. 

הבא ראיה אחת התומכת בטענה זו והסבר אותה.         )4 נקודות(  

הסבר מהו הרעיון המשותף לשני הקטעים, המאפשר לראות בפסוקים א'-ח' מזמור אחד.         )4 נקודות(           )2(

/המשך בעמוד 15/
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ספרות החוכמה — הרהורים על החיים

קרא איוב, פרק י"ג, פסוקים א'-כ"ג.  .10

ענה על סעיף א — חובה.

קרא פסוקים א'-ט'. א. 

בפסוקים אלה איוב מתעמת עם רעיו ומאשים אותם בחוסר יושר.  

הבא מן הכתוב שתי דוגמאות להאשמה זו, והסבר אותן.  

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.
קרא פסוקים י"ג-י"ח. ב. 

איוב מודיע לרעיו כי החליט לפנות בעצמו אל אלוהים.  

על פי הכתוב, מהי הסכנה בפנייה זו אל אלוהים?        )4 נקודות(  )1(

למרות הסכנה, איוב אינו מהסס לפנות אל אלוהים.  )2(

על פי דברי איוב בפסוקים אלה, מה מניע אותו לפנות אל האל למרות הסיכון? בסס את דבריך על הכתוב.            

)4 נקודות(

קרא פסוקים י"ח-כ"ג. ג. 

איוב מבקש לעמוד למשפט מול אלוהים.

ציון שתי בקשות שאיוב מבקש מאלוהים כדי שיוכל לעמוד למשפט מולו. הסבר את דבריך ובסס אותם על הכתוב.

/המשך בעמוד 16/
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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 יונה, פרק א'.  .11

 

/המשך בעמוד 17/
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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'-ג'.  א. 

אל מי נשלח יונה לנבא ומדוע נשלח?         )4 נקודות(  )1(

מה הייתה התגובה של יונה על השליחות שהטיל עליו ה'? הסבר את דבריך ובסס אותם על הכתוב.          )2( 

)3 נקודות(

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ד.     

קרא פסוקים ד'-ו'. ב.	

לעיתים באמצעות השינה האדם בורח מבעיותיו.  )1(  

הדגם קביעה זו על פי הפסוקים.         )3 נקודות(  

על פי פסוקים אלה, מהי הביקורת על ההתנהגות של יונה?         )2 נקודות(  )2(

קרא את דברי י' זקוביץ על פסוק ג'. ג. 

"יונה הבורח מייצג בפסוק זה את התפיסה ששלטונו של ה' מוגבל לאדמתו, לארץ־ישראל."  

)י' זקוביץ, עולם	התנ"ך,	ספר	תרי	עשר, ספר	יונה,	דודזון-עתי, 1984, עמ' 218(

לפי התפיסה הזאת, הסבר מדוע עלה יונה על אונייה השטה לתרשיש.         )2 נקודות(  )1(

זקוביץ כותב בהמשך דבריו שדברי יונה בפסוק ט' מערערים על האפשרות שיונה מייצג תפיסה זו.   )2(

הסבר כיצד דברי יונה מערערים על תפיסה זו.          )3 נקודות(  

קרא פסוקים ז'-ט"ו. ד. 

המלחים משליכים את יונה אל ים סוער, אל מוות ודאי.  

הבא מן הקטע שתי ראיות המלמדות שהמלחים התלבטו לפני שהשליכו את יונה לים.   

הסבר כל אחת מן הראיות.  


