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פרק ראשון — תורה: דברים  )48 נקודות(
ענה על שאלה 1 )חובה( ועל שתיים מהשאלות 5-2 )16 נקודות לשאלה(.

יחידת "הארץ הטובה" — חובה  )16 נקודות(  .1 

 עיין בפרק י"א, פסוקים י'-כ"א.

עיין בפסוקים י'-י"א.  א. 

תאר את ההבדל בין ארץ מצרים ובין ארץ כנען, לפי פשט הפסוקים.   )1(  

רש"י )לפסוק י'(: "לא כארץ מצרים — אלא טובה הימנה".  )2(

לפי רש"י, מדוע ארץ־ישראל טובה מארץ מצרים?   

)5 נקודות(

עיין בפסוק י"ב, ובפירוש רמב"ן )לפסוק י'(.  )1( ב. 

רמב"ן )לפסוק י'(: "וצריכה שידרוש ה' אותה תמיד במטר כי היא צמאה מאוד,      

צריכה מטר כל השנה. ואם תעברו על רצון ה' ולא ידרוש אותה בגשמי רצון — הנה היא    

רעה מאוד ]...[ לא תצמיח".        

לפי רמב"ן, מהו הייחוד של ארץ־ישראל?     

עיין בפסוקים י"ג-י"ז.  )2(

הוכח את הרעיון שבדברי רמב"ן מלשון הפסוקים.      

)5 נקודות(

עיין בפסוקים י"ג-כ"א )פרשת "והיה אם שמע"(, ובפרק ד', פסוקים כ"ה-ל"א. ג. 

תאר את התהליך הדומה המתואר בשני המקורות.  )1(  

ציין שלב אחד בתהליך שכתוב רק בפרק ד'.  )2(  

)6 נקודות(  

/המשך בעמוד 3/
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ענה על שתיים מהשאלות 5-2 )לכל שאלה — 16 נקודות(

יחידת “לא תוכל להתעלם"  .2 
 עיין בפרק כ"א, פסוקים א'-ט'.

הסבר בלשונך את המתואר בפסוק א'.  )1( א. 

מהי המטרה של מעמד "עגלה ערופה"? ענה על פי פירוש שלמדת.  )2(

)5 נקודות(

עיין בפסוק ז'.   ב. 

לפי רש"י, מהי השאלה שמעורר הכתוב בפסוק זה?   )1(

ענה על שאלה זו, על פי פירוש שלמדת.  )2(

)5 נקודות(

במעמד "עגלה ערופה" באה לידי ביטוי האחריות של המנהיגים לתיקון החברה.   ג. 

 עיין בפרק י"ט, פסוקים א'-י"ג. ציין שתיים מן ההלכות הנלמדות מפסוקים אלה, 

והסבר את אחריות החברה וההנהגה, כפי שהיא באה לידי ביטוי בהלכות שציינת.       

)6 נקודות(  

יחידת "פתח תפתח"  .3 
צדקה א. 

עיין בפרק ט"ו, פסוקים ז'-י'.    

ציין שלוש מהלכות צדקה שלמדו חז"ל מפסוקים ז'-ח'.   )1(  

בסס שתיים מן ההלכות על הכתוב.  )2(

)5 נקודות(

עבד עברי ב. 

עיין בפרק ט"ו, פסוקים י"ב-י"ז.    

 רש"י )לפסוק י"ז( : "עבד עולם — יכול כמשמעו?". 

איזו משמעות של הפסוק רש"י שולל ?   )1( 

מתי משתחרר עבד שנרצע? ענה על פי פירוש שלמדת.    )2( 

)5 נקודות( 

ה ַהּיֹום" )ט"ו, ט"ו(. ָבר ַהּזֶ ָך ֶאת ַהּדָ ן ָאנִֹכי ְמַצְוּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ]...[ ַעל ּכֵ י ֶעֶבד ָהִייָת ּבְ "ְוָזַכְרּתָ ּכִ ג.   

ספורנו: "וזכרת כי עבד היית — שלא בלבד ]=רק[ הוציאך מעבדות לחופשי, אבל העניק לך   

 מממון המשעבדים ]=המעבידים[ בך".  

 בפסוקים י"ב-י"ד יש שני ציוויים הנוגעים לעבד עברי. 

 הסבר את הנימוק שבפסוק ט"ו לכל אחד מן הציוויים, לפי ספורנו.

)6 נקודות(                

/המשך בעמוד 4/
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יחידת "מצוות ההנהגה"  .4 
 עיין בפרק י"ז, פסוקים י"ד-כ'.

מה הן שתי הדעות בנוגע למינוי מלך?    )1(  א. 
בסס כל אחת מן הדעות על לשון הפסוקים.  )2(   

)5 נקודות(   
הסבר בלשונך את מצוות ה"עשה" שמוטלת על המלך.         )1( ב.   

על פי פסוק כ', ציין שתי מטרות של מצווה זו.  )2(
)5 נקודות(  

"ולא ירבה לו כסף וזהב להניח בגנזיו ]=במחסנים שלו[ ולהתגאות בו ]...[ וכל כסף וזהב   ג. 
שירבה לאוצר בית ה' ולהיות שם מוכן לצורכי הציבור ולמלחמותם הרי זה מצווה להרבותו".

                         )רמב"ם, הלכות מלכים ומלחמותיהם, פרק ג', הלכה  ד'(   

לפי רמב"ם, לשם אילו מטרות מותר למלך להרבות כסף וזהב, ולשם אילו מטרות    )1(
אסור לו לעשות זאת?    

בסס את דברי רמב"ם על דיוק בלשון הכתוב.  )2(
 )6 נקודות(

יחידת "דיני המלחמה"  .5
התורה דורשת מן הצבא של עם ישראל לנהוג במוסריות.   א. 

 עיין בפרק כ', והבא דוגמה לעיקרון זה בכל אחד מן התחומים האלה: 
מענה לקשיים של הלוחם.       —

היחס כלפי האויב.  —   
היחס לטבע.  — 

)6 נקודות(
עיין בפרק כ"א, פסוקים י'-י"ד.  ב. 

ּה" )פסוק י"ג( — מהו הציווי בפסוק זה?  "ּוָבְכָתה ֶאת ָאִביָה ְוֶאת ִאּמָ  )1( 
מהי המטרה של ציווי זה?    )2( 

)4 נקודות( 
ר' משה אלשיך ) לפרק כ' פסוק א'(: "]...[ על אומרו 'כי תצא' לשון יחיד ]...[ כלומר באחדות  ג. 

 ]...[ לשון 'תצא' ולא תצאו". 

רמב"ן )לפרק כ"ג פסוק י'(: " 'ונשמרת מכל דבר רע' — אף על לשון הרע. ]...[ שלא ירבו 
 ביניהם מחלוקת, ויכו ביניהם מכה רבה יותר מן האויבים".   

 הסבר בלשונך את דברי כל אחד מן הפרשנים, ואת הרעיון המשותף לשני הפירושים.
)6 נקודות(

/המשך בעמוד 5/
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פרק ב — נביאים: מלכים ב, ירמיה  )32 נקודות(
ענה על שתיים מהשאלות 8-6 )16 נקודות לכל שאלה(.

עיין במלכים ב, פרק כ"ג, פסוקים ל"א-ל"ז, ופרק כ"ד. א.   .6
מלכים זרים המליכו שניים ממלכי יהודה. ציין את שמותיהם של מלכי יהודה,   )1( 

ואת שמות המלכים הזרים שמינו אותם.

המלכים הזרים שינו את שמותיהם של שני המלכים מיהודה.   )2(   

מה שינוי השמות מלמד על המעמד של ממלכת יהודה בימי ירמיהו?   

)6 נקודות(

י ַנַער ָאנִֹכי" )ירמיה, פרק א', פסוק ו'(. ירמיהו סירב לשליחות באמרו: "ּכִ  ב. 

 מלבי"ם )לפסוק ו'(: "שהנער אינו יודע לסדר דבריו במליצה ולשון צח, שלְזֶה צריך הרגל רב". 

לפי מלבי"ם, הסבר את הסיבה לסירוב של ירמיהו לשליחות.  )1(

י ַנַער ָאנִֹכי", על פי פירוש נוסף שלמדת.  הסבר את דברי ירמיהו "ּכִ  )2(

)6 נקודות(

עיין בירמיה, פרק א', פסוק ה', ובשופטים, פרק י"ג, פסוקים ב'-ז'.  ג. 

כתוב נקודת דמיון אחת בין הקדשת ירמיהו לנביא ובין בחירת ה' בשמשון,    

)4 נקודות( וכתוב הבדל אחד בין שני האירועים האלה. 

ירמיה, פרק ז' ופרק כ"ו  .7
עיין בפרק ז', פסוקים י"ב-ט"ו.  א. 

מפני מה ירמיהו מזהיר את העם?  )1(

ציין את שני האירועים שירמיהו מציין לחיזוק ההזהרה שלו.  )2(

)6 נקודות(

עיין בפרק כ"ו, פסוקים ז'-ט"ו.  ב. 

במה האשימו את ירמיהו הכוהנים והנביאים שביקשו לגזור עליו דין מוות?   )1( 

היעזר בדברים פרק י"ח, פסוק כ'.  

מה אמר ירמיהו בניסיון לשכנע את הכוהנים והנביאים שלא לגזור עליו דין מוות?  )2(

)6 נקודות(

הנביאים מיכה וירמיהו יצאו נגד השקפה מוטעית של העם.   ג. 

הסבר בלשונך את ההשקפה המוטעית של העם המתוארת בירמיה, פרק ז' פסוקים ד'-י', 

ֶכֶסף ִיְקֹסמּו ְוַעל ה'  ְמִחיר יֹורּו ּוְנִביֶאיָה ּבְ ּפֹטּו ְוֹכֲהֶניָה ּבִ ׁשַֹחד ִיׁשְ יָה ּבְ ובדברי מיכה שלפניך: "ָראׁשֶ

נּו לֹא ָתבֹוא ָעֵלינּו ָרָעה" )מיכה, פרק ג', פסוק י"א(.    )4 נקודות( ִקְרּבֵ ֵענּו ֵלאֹמר ֲהלֹוא ה' ּבְ ָ ִיׁשּ

/המשך בעמוד 6/  
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ירמיה, פרק כ"ח  .8 

עיין בפסוקים ב'-ד'.   )1( א. 

הסבר בלשונך את נבואת חנניה.  

מה יכול להיות ההסבר לתגובה של ירמיהו בפסוק ו' על נבואת חנניה? ענה על פי   )2(

פירוש שלמדת.

עיין בפסוקים ז'-ט'.   )3(

כיצד אפשר להבדיל בין נביא אמת לנביא שקר, על פי דברי ירמיהו בפסוקים אלה?  

)8 נקודות(

עיין בפסוקים י'-י"א.  ב. 

 מהי המשמעות של הּמֹוָטה המונחת על צווארו של ירמיהו, ומה מבטאת שבירת המוטה 

בידי חנניה?        )4 נקודות(

עיין בפרק י"ד, פסוקים י"ג-ט"ו.   )1( ג. 

מהי טענת ירמיהו כלפי נביאי השקר, ומה יהיה עונשם לדבריו?  

הוכח כי טענת ירמיהו והעונש לנביאי השקר התקיימו בסיפור על חנניה בן עזור.  )2(   

)4 נקודות(

/המשך בעמוד 7/
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פרק ג — כתובים: עזרא ונחמיה  )20 נקודות(
ענה על שתיים מהשאלות 11-9 )10 נקודות לכל שאלה(.

עזרא, פרק ז' — עליית עזרא מבבל  .9
עיין בפסוקים ז'-י'. א. 

מהי הסמליות שאפשר לראות במועד היציאה של עזרא מן הגולה ובמועד הגעתו לארץ?         

)3 נקודות(

עיין בתרגום לעברית לפסוקים י"ב-כ"ו: ב. 

ה. ְוַעָתּ מּור  ָגּ ַמִים,  ַהָשּׁ ֱא-לֵֹהי  ל  ֶשׁ ת  ַהָדּ סֹוֵפר  ֵהן  ַהכֹּ ְלֶעְזָרא  ָלִכים,  ַהְמּ ֶמֶלְך  א  ְסְתּ ְחַשׁ ַאְרַתּ יב     

ַלִים, ִלירּוָשׁ ָלֶלֶכת  ִוִיּים  ְוַהְלּ ְוכֲֹהָניו  ָרֵאל  ִיְשׂ ֵמַעם  ַמְלכּוִתי  ְבּ ב  ִמְתַנֵדּ ל  ָכּ ר  ֲאֶשׁ ַצו  ם  הּוַשׂ י  ִנּ ִמֶמּ יג      

ָדת  ַלִים ְבּ ר ַעל ְיהּוָדה ְוִלירּוָשׁ ַלח, ְלַבֵקּ ְבַעת יֹוֲעָציו ִנְשׁ ֶלְך ְוִשׁ ְפֵני ַהֶמּ ר ִמִלּ ָך ֵיֵלְך.   יד   ַיַען ֲאֶשׁ ִעְמּ

ָרֵאל,  ִיְשׂ ֶלֱא-לֵֹהי  בּו  ִהְתַנְדּ ְויֹוֲעָציו  ֶלְך  ַהֶמּ ר  ֲאֶשׁ ְוָזָהב,  ֶסף  ֶכּ ּוְלהֹוִביל  טו    ָיֶדָך.    ְבּ ר  ֲאֶשׁ ֱא-לֶֹהיָך 

בּות  ִהְתַנְדּ ִעם  ֶבל,  ָבּ ְמִדיַנת  ָכל  ְבּ ְמָצא  ִתּ ר  ֲאֶשׁ ְוָזָהב  ֶסף  ֶכּ ְוָכל  טז    נֹו.    ָכּ ִמְשׁ ַלִים  ירּוָשׁ ִבּ ר  ֲאֶשׁ

ֶכֶסף  ַבּ ְקֶנה  ִתּ ֶמֶרץ  ְבּ ֵכּן  ַעל  יז    ַלִים.    ירּוָשׁ ִבּ ר  ֲאֶשׁ ֱא-לֵֹהיֶהם  ְלֵבית  ִבים  ְתַנְדּ ַהִמּ ֲהִנים  ְוַהכֹּ ָהָעם 

ית ֱא-לֵֹהיֶכם  ל ֵבּ ַח ֶשׁ ְזֵבּ יֶהם, ְוַתְקִריב אֹוָתם ַעל ַהִמּ ְוִנְסֵכּ ים, ּוִמְנחֹוֵתיֶהם  ָבִשׂ ְכּ ִרים ֵאיִלים  ַהֶזּה ָפּ

ְרצֹון ֱא-לֵֹהיֶכם  ִכּ ְוַהָזָּהב,  ֶסף  ַהֶכּ ָאר  ְשׁ ִבּ ַלֲעׂשֹות  ִייַטב  ַאֶחיָך  ְוַעל  ָעֶליָך  ֶשׁ ּוַמה  יח    ַלִים.    ירּוָשׁ ִבּ ֶשׁ

ַלִים.  ְירּוָשׁ ֱא-לֵֹהי  ִלְפֵני  ְמֹסר  ֱא-לֶֹהיָך,  ית  ֵבּ ַלֲעבֹוַדת  ְלָך  ִנים  ִנָתּ ר  ֲאֶשׁ ִלים,  ְוַהֵכּ יט       . ֲעׂשּו ַתּ

ֲאִני  ִנּי  ּוִמֶמּ כא    ֶלְך.    ַהֶמּ ְנֵזי  ִגּ ית  ִמֵבּ ן  ֵתּ ִתּ ָלֵתת,  ָעֶליָך  יּוַטל  ר  ֲאֶשׁ ֱא-לֶֹהיָך  ית  ֵבּ צֶֹרְך  ָאר  ּוְשׁ כ   

ֶעְזָרא  ַאְלֶכם  ִיְשׁ ר  ֲאֶשׁ ָכל  י  ִכּ ָהר,  ַהָנּ ֵעֶבר  ְבּ ר  ֲאֶשׁ ִרים  ְזָבּ ַהִגּ ְלָכל  ַצו  ם  הּוַשׂ ֶלְך,  ַהֶמּ א  ְסְתּ ְחַשׁ ַאְרַתּ

ים  ִחִטּ ְוַעד  ֵמָאה,  ִרים  ָכּ ִכּ ֶסף  ֶכּ ַעד  כב    ה.    ֵיָעֶשׂ ֶמֶרץ  ְבּ ַמִים,  ַהָשּׁ ֱא-לֵֹהי  ל  ֶשׁ ת  ַהָדּ סֹוֵפר  ֵהן,  ַהכֹּ

ְצַות  ר ִמִמּ ל ֲאֶשׁ ֶמן ֵמָאה, ּוֶמַלח ְללֹא ְכָתב.   כג   ָכּ ים ֶשׁ ִתּ ים ֵמָאה, ְוַעד ַבּ ִתּ ּכֹוִרים ֵמָאה, ְוַעד ַיִין ַבּ
 

ֶלְך ּוָבָניו. ה ִיְהֶיה ֶקֶצף ַעל ַמְלכּות ַהֶמּ ר ָלָמּ ַמִים, ֲאֶשׁ ה ִבְזִריזּות ְלֵבית ֱא-לֵֹהי ַהָשּׁ ַמִים ֵיָעֶשׂ ֱא-לֵֹהי ַהָשּׁ

ית ֵבּ ְועֹוְבֵדי  ִתיִנים  ַהְנּ ֹוֲעִרים,  ַהּשׁ ׁשֹוְרִרים  ַהְמּ ִוִיּים,  ְוַהְלּ ֲהִנים  ַהכֹּ ל  ָכּ ר  ֲאֶשׁ מֹוִדיִעים  ְוָלֶכם   כד   

ָחְכַמת ֱא-לֶֹהיָך  ה ֶעְזָרא, ְכּ יל ֲעֵליֶהם.   כה   ְוַאָתּ אי ְלַהִטּ ת ִמְנָחה ּוַמס ֵאין ַרַשּׁ ָהֱא-לִֹהים ַהֶזּה, ַמָתּ

ל יֹוְדֵעי ָדת  ָהר, ֶאת ָכּ ֵעֶבר ַהָנּ ר ְבּ ל ָהָעם ֲאֶשׁ ר ִיְהיּו ָדִנים ֶאת ָכּ ִנים, ֲאֶשׁ ה ׁשֹוְפִטים ְוַדָיּ ָיְדָך ַמֵנּ ר ְבּ ֲאֶשׁ

ין  ֶמֶרץ ַהִדּ ֶלְך, ְבּ ה ָדת ֱא-לֶֹהיָך ְוָדת ַהֶמּ ר לֹא ִיְהֶיה עֹוֶשׂ ר לֹא ָיַדע ּתֹוִדיעֹו.   כו   ְוָכל ֲאֶשׁ ֱא-לֶֹהיָך, ַוֲאֶשׁ

ָסִפים ְוֶלֱאסּוִרים. ה ּבֹו ִאם ְלָמֶות ִאם ְלָגלּות, ִאם ְלֹעֶנׁש ְכּ ִיְהֶיה ַנֲעֶשׂ

ציין אחד מן ההבדלים בין הרישיון שנתן ארתחשסתא לעזרא ובין הרישיון שניתן בימי    )1(  

כורש )על פי עזרא, פרק א'(.   

ציין שתי פעולות שבסמכותו של עזרא לעשות, על פי הרישיון שקיבל מן המלך.  )2(

)7 נקודות(
/המשך בעמוד 8/
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דמותו של עזרא  .10 
עיין בנחמיה, פרק ח', פסוקים א'-י"ג.

לפי פסוקים א'-ו', מה היה התפקיד העיקרי של עזרא באֵספת העם?  )1( א. 

לפי פסוקים ט'-י"ג, כיצד ציין העם את ראש השנה, ומה לימדו אותם עזרא ונחמיה על   )2(

משמעות יום זה?

)7 נקודות(

לעזרא מעמד ייחודי בתולדות עם ישראל. ב. 

הבא שתי דוגמאות לכך.  בסס את דבריך על הכתוב או על דברי חז"ל.        )3 נקודות(  

נחמיה, פרק י"ג — דמותו של נחמיה   .11 
עיין בפסוקים י"ד-כ"ח.

מה הם שני התחומים שבהם נדרש תיקון?  )1( א. 

עיין בפסוקים י"ט-כ"ב, וציין שתי פעולות תיקון שעשה נחמיה.    )2(

)7 נקודות(

בפעילות של נחמיה המתוארת בפרק י"ג באות לידי ביטוי כמה תכונות מנהיגּות.  ב. 

ציין שתיים מן התכונות האלה, והסבר כיצד כל אחת מהן באה לידי ביטוי בפעילותו.    

)3 נקודות(

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך


