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1282 מספר השאלון:   

תנ"ך

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שעה וחצי. א. 

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:   בשאלון זה שני פרקים. ב. 

נקודות  80  —   )40x2(  — ספר בראשית    — פרק ראשון  

נקודות  20  —   )20x1(  — נושאי ההרחבה    — פרק שני  

נקודות  100  —               סה"כ 

חומר עזר מותר בשימוש:   תנ"ך שלם בלי פירושים, בלי תוספות ובלי תרגום. ג. 

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'.

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 — בראשית  )80 נקודות(
ענה על שתי השאלות 2-1. 

בכל שאלה, ענה על סעיף א — חובה )25 נקודות( ועל אחד מן הסעיפים ב-ג )15 נקודות(. 

)לכל שאלה — 40 נקודות(

קרא בראשית, ג'.  .1

המשך בעמוד 3 )שים לב: המשך הקטע וסעיפי השאלה בעמוד הבא.(
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ענה על סעיף א )חובה(.

קרא גם בראשית, ב', 24-15. א. 

האכילה מפרי עץ הדעת )ג', 6( משנה את היחסים בין המשתתפים בסיפור הבריאה.    

הסבר קביעה זו, ובסס אותה על שלוש דוגמאות: היחסים בין ה' ובין האדם, היחסים בין האדם לבין אשתו 

והיחסים בין האדם ובין בעלי החיים.

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.  

קרא גם בראשית, ב', 22 ואת הקטע ממסכת נידה, מה, ע"ב שלפניך. ב.  

"ויבן ה' אלוהים את הצלע" מלמד שנתן הקב"ה בינה יתרה באישה יותר ִמָּבִאיש.  

הסבר את כוונת דברי המדרש על פי המתואר בבראשית, ג', 6-1.  

קרא פסוק 16 ופסוק 20 שלפניך, וגם בראשית, ב', 23-18. ג. 

בפסוקים אלה מוזכרים שני שמות שהאדם קורא בהם לאישה שאיתו.  

ה" בבראשית, ב', 23. בסס את דבריך על הכתוב.         )7 נקודות( הסבר מה מבטא השם "ִאּשָ  )1(

הסבר את הקשר בין השם הפרטי שהאדם קורא בו לאשתו )פסוק 20( ובין המסופר בפסוק 16.           )2( 

)8 נקודות(

המשך בעמוד 4 
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קרא בראשית, כ"ה, 34-19.  .2

ענה על סעיף א )חובה(.

קרא פסוקים 28-27 בקטע שלפניך. א.	

ו, ומדוע, לדעתך, רבקה אוהבת את יעקב. בסס את תשובתך על הכתוב.          הסבר מדוע יצחק אוהב את ֵעׂשָ  )1(

)10 נקודות(

קרא פסוקים 26-22 שלפניך וגם בראשית, כ"ז, 10-5.  )2(

על פי בראשית, כ"ז, 10-5, רבקה מנחה את יעקב כיצד לקבל את ברכת הבכורה מאביו יצחק.    

ו עולה בקנה אחד עם הכתוב   האם ההעדפה של רבקה שיעקב יקבל את ברכת הבכורה במקום ֵעׂשֵָ

"ורב יעֹבד צעיר" )פסוק 23(? נמק את דבריך.         )15 נקודות(

)שים	לב:	המשך	סעיפי	השאלה	בעמוד	הבא.(

המשך בעמוד 5 
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ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

קרא את דברי י' זקוביץ' שלפניך. ב.  

]...[ אין אנו רשאים להאשים את יעקב בלקיחת הבכורה מעָׂשו: עָׂשו מרצונו החופשי עשה עסקה עם יעקב   

אחיו — יעקב מילא אחר תנאי העסקה כהלכה: הוא נתבקש לתת לעשו מן "האדום האדום", מנזיד העדשים, 

ועשה כן, אם לא למעלה מזה שהרי הוסיף גם לחם ]...[ העסקה בין השניים הינה עסקה חוקית לחלוטין ]...[

)זקוביץ', י', ]1981[. עקבת יעקב. בתוך ב"צ לוריא ]עורך[, ספר ד"ר ברוך בן־יהודה ]עמ' 130-129[. ירושלים: החברה לחקר המקרא(  

ם" )פסוק 27(. קרא גם את הפירוש של רש"י למילה "ּתָ  

]...[ ְּכִלּבֹו ֵּכן ִּפיו. ִמי ֶׁשֵאינֹו ָחִריף ְלַרּמֹות ָקרּוי ָּתם.  

על פי שני הפירושים, אין להאשים את יעֹקב ברמאות.  )1(

הסבר קביעה זו על פי כל אחד מן הפירושים.         )7 נקודות(  

קרא גם בראשית, כ"ז, 19-5.  )2(

על פי ההתנהגות של יעקב בקטע מבראשית, כ"ז, האם לדעתך הכינוי "תם", כפי שרש"י מפרש אותו, הולם   

את יעקב? נמק, ובסס את תשובתך על הכתוב.         )8 נקודות(

קרא פסוקים 26-24 בקטע שלפניך וגם בראשית, כ"ז, 36-34. ג. 

בכל אחד מן הקטעים שקראת יש מדרש לשם יעקב. הסבר את משמעות השם יעקב על פי כל אחד   )1( 

ממדרשי השם.         )8 נקודות(

קרא גם בראשית, כ"ט, 26-18.  )2(

הסבר כיצד המסופר בפסוקים אלה יכול להתפרש כעונש על ההתנהגות של יעקב הבאה לידי ביטוי באחד   

ממדרשי השם שהסברת בסעיף )1(, על פי העיקרון של מידה כנגד מידה.         )7 נקודות(

 

המשך בעמוד 6 
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

פרק שני — נושאי ההרחבה  )20 נקודות(
ענה על אחת מן השאלות 4-3.

חוק

קרא ויקרא, י"ט, 14, 33-32.  .3

ויקרא, י"ט, 14.  

ויקרא, י"ט, 33-32.  

לפניך קטע מפירוש ספרא לפסוק 14. א. 

"ולפני ִעֵּור לא ִתתן מכשול" לפני סומא ]עיוור[ בדבר ]...[ היה נוטל ממך עצה אל תתן לו עצה שאינה הוגנת   

לו. )ספרא, קדושים פרשה ב, י"ד(

הסבר את האיסור "ולפני ִעֵּור לא תתן מכשול" על פי הפשט ועל פי הפירוש של ספרא.          )14 נקודות(  

לדעתך, האם הגנה על חלשים בחברה היא התנהגות מוסרית המצופה מכל אדם או שהגנה על חלשים צריכה  ב. 

להיות מעוגנת בחוק? נמק את דבריך.         )6 נקודות(

חוכמה

קרא איוב, ט', 24-23.  .4

קרא גם איוב, ח', 3.

בפסוקים 24-23 שלפניך איוב מתייחס לדברים שבלדד אומר )פרק ח', פסוק 3(.

הסבר את המחלוקת הרעיונית, הבאה לידי ביטוי בדבריהם של איוב ובלדד. בסס את דבריך על שני הקטעים שקראת,   

והסבר את דבריך.


