
כתוב במחברת הבחינה בלבד. רשוֹם "טיוטה" בראש כל עמוד המשמש טיוטה.

כתיבת טיוטה בדפים שאינם במחברת הבחינה עלולה לגרום לפסילת הבחינה.
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בהצלחה!
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שים לב: בבחינה זו יש הנחיות מיוחדות. 
יש לענות על השאלות על פי הנחיות אלה.
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מותר להשתמש בתנ"ך שיש בו מפות.     

אל תעתיק את השאלה; כתֹוב את מספרה בלבד.  )1( הוראות מיוחדות:  ד. 

התרכז בנושא. שים לב לכתב, לכתיב ולפיסוק.  )2(   

הערה: בקטעים מן התנ"ך השם המפורש בא בצורת ה'.
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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 סעיף א )חובה( ועל אחד מן הסעיפים ב-ג )לסעיף א — 8 נקודות; לסעיפים ב-ג — 12 נקודות(.

קרא בראשית, פרק י"ב, פסוקים א'-ט'.  .1

ענה על סעיף א )חובה(.

קרא בראשית, פרק י"ב, פסוקים א'-ה'.  )1( א. 

על פי פסוקים אלה, ציין שתי סיבות אפשריות לבחירת ה' דווקא באברם להיות אבי האומה.    

הסבר את דבריך.        )5 נקודות(

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

בפסוקים כ"ג-כ"ה מובאת התגובה של אברהם על החלטת ה'. על פי תגובה זו, הסבר את הבחירה באברהם   

להיות אבי האומה. בסס את דבריך על הכתוב.        )3 נקודות(

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

קרא פסוקים א'-ד' וגם בראשית, פרק כ"ב, פסוקים א'-ג'. ב.  

ציין נקודת דמיון אחת בין שני הקטעים.         )5 נקודות(  )1(

בין שני הקטעים יש שוני בנוגע למימוש האפשרות שאברהם יהיה אבי האומה.  )2(

הסבר קביעה זו. בסס את דבריך על הכתוב בשני הקטעים.        )7 נקודות(  

קרא פסוקים ו'-ח'. ג. 

מה הבטיח ה' לאברם? בסס את דבריך על הכתוב.       )5 נקודות(  )1(

קרא גם בראשית, פרק ט"ו, פסוק ט"ז.  )2( 

על פי פסוק זה, הסבר מדוע מה שהבטיח ה' יתגשם רק בעתיד הרחוק.         )7 נקודות(

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

ענה על סעיף א )חובה(.

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

קרא פסוקים י"ח-י"ט ופסוק כ"ד.  )1(

הסבר את מעשה הרמייה של יעקב, וכתוב מהי המטרה שביקש להשיג באמצעות מעשה זה.  

)5 נקודות(  

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

)3 נקודות(  

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.  

קרא פסוקים ו'-י"ז.  )1( ב. 

הבא שתי דוגמאות לביסוס הטענה כי רבקה פעלה בעורמה כדי לממש את רצונה. הסבר כל דוגמה.            

)7 נקודות(

קרא גם בראשית, פרק כ"ד, פסוקים ט"ו-כ"א.  )2(

לדעתך, האם הדמות של רבקה, על פי בראשית, פרק כ"ז, פסוקים ו'-י"ז, תואמת את דמותה על פי בראשית,   

פרק כ"ד, פסוקים ט"ו-כ"א? נמק את דבריך.      )5 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.         )6 נקודות(  )1(

הבא מן הכתוב ראיה אחת המפריכה את דברי המדרש. הסבר את דבריך.         )6 נקודות(   )2(

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

ענה על סעיף א )חובה(.

הסבר מהו המעשה שעשה יוסף כדי למנוע מן האחים לחזור לאביהם שבכנען.         )3 נקודות(  )1( א. 

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

)5 נקודות(  

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.  

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.         )7 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.         )5 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   

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

הסבר מדוע קרע יעקב "קריעת חינם", ומדוע קרעו האחים "קריעת חינם".         )7 נקודות(  )1(

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

בגדיו? נמק את דבריך.         )5 נקודות(

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

ענה על סעיף א )חובה( ועל אחד מן הסעיפים ב-ג )לסעיף א — 8 נקודות; לסעיפים ב-ג — 12 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".(

ענה על סעיף א )חובה(.

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

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.  

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

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

הסבר את ההבטחה.         )5 נקודות(  )1(

לדעתך, מדוע דווקא בדיבר זה ניתנת הבטחה? נמק את דבריך.        )7 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?         )7 נקודות(  

מפרשנות שלמדת, הבא פתרון אפשרי אחד לקושי זה.         )5 נקודות(  )2(

/המשך בעמוד 6/
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קרא שמות, פרק ל"ד, פסוקים  כ"ז-ל"ה.    .5

ענה על סעיף א )חובה(.

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.          

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.  

קרא שמות, פרק ל"ד, פסוקים כ"ז-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(?  

)4 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.         )8 נקודות(          
 

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

מהי הסתירה העולה מן ההוראות בשני הפסוקים?        )5 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?    )7 נקודות(

/המשך בעמוד 7/
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פרק שלישי — נושאי הבחירה  )28 נקודות(
ענה על אחת מן השאלות 10-6.

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

שיבת ציון

קרא נחמיה, פרק א'.  .6

)שים לב: סעיפי השאלה בעמוד הבא.(

/המשך בעמוד 8/
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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?         )4 נקודות(  )1(

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

)8 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".         )4 נקודות( ציין את מי הוא מכנה "ַעְבּדְ  )1(

הסבר כיצד כל אחד מן הכינויים האלה תורם להשגת המטרה של תפילתו.         )12 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 9/
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נביא ונבואה  

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

)שים לב: סעיפי השאלה בעמוד הבא.(

/המשך בעמוד 10/
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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.         )6 נקודות(

על פי פסוקים כ"ח-כ"ט, מהו השינוי שיחול בתורת הגמול, ומדוע יש נחמה בשינוי זה?         )6 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.      )8 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.      )8 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.     )8 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.         )8 נקודות(     

/המשך בעמוד 11/
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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 12/
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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. 

)7 נקודות(  

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

הסבר טענה זו.           )9 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 13/
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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 14/
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ספרות החוכמה — הרהורים על החיים

קרא איוב, פרק ג'.  .10

)שים לב: סעיפי השאלה בעמוד הבא.(

/המשך בעמוד 15/
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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.        )8 נקודות(   )1(

מדוע איוב רואה במוות מצב אידאלי? בסס את דבריך על הכתוב.        )4 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'.        )8 נקודות(  

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

לדעתך, האם איוב ראוי ליחס זה של ה'? נמק את דבריך.        )8 נקודות(  

/המשך בעמוד 16/
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פרק רביעי — קטע להבנה ולניתוח  )12 נקודות(
ענה על סעיף א )חובה( ועל אחד מן הסעיפים ב-ד )לסעיף א — 7 נקודות; לסעיפים ב-ד — 5 נקודות(. 

קרא שמואל א, פרק ג'.  .11

  

                      

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

בפרק שלפניך מתואר תהליך שבו שמואל ה"נער" )פסוק א'( נעשה ל"נביא" )פסוק כ'(. א. 

הסבר שלושה שלבים בתהליך זה.  בסס את דבריך על הכתוב.           

      

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ד.

בפסוק א' נאמר: "ודבר ה' היה יקר בימים ההם אין חזון נפרץ" ]=נפוץ[. ב. 
הסבר כיצד הנאמר בפסוק זה יכול לתרום להבנת ההתנהגות של שמואל ועלי בפסוקים ד'-י'.  

בסס את דבריך על הכתוב.  

קרא פסוקים י"א-י"ח. ג. 

שמואל אינו ממהר לספר לעלי את התוכן של דבר ה' אליו.    

הבא מפסוקים אלה שתי ראיות לביסוס טענה זו, והסבר מה יכולה להיות הסיבה להתנהגות זו של שמואל. 

"בעוֹ ן אשר ידע כי מקללים להם בניו ולא ִכָהה בהם" )פסוק י"ג(. ד. 

לדברי חז"ל, המילה "להם" בפסוק זה היא תיקון סופרים, ובמקור היה כתוב "אלֹהים".   

מה יכולה להיות הסיבה לתיקון סופרים בפסוק זה?  


