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תלמידים יקרים,

 ִקראו ּבעיון את ּכל הקטעים, וענו ּבתשומת לב על ּכל השאלות. ִּכתבו תשובות 
מפורטות ּככל האפשר.

ִּבדקו היטב את תשובותיכם לפני מסירת המבחן.

אתם יכולים לענות על השאלות ַּבֵסֶדר שאתם ּבוחרים.

בהצלחה!

השתדלנו לציין את כל בעלי הזכויות לפריטים המופיעים במבחן הזה. אנו מתנצלים מראש על כל טעות או 

השמטה, ואם יובאו לידיעתנו — נתקנן במהדורה הבאה.
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חלק א'

קראו את הקטע ּבתשומת–לב וענו על השאלות שאחריו.

המלך הורדוס והיהודים

הרומאים מינו את הורדוס הֱאדֹוִמי להיות מושל יהודה. הוא נחשב למלך החזק 
 ּביותר ששלט ּבחסּות רומא.

יחסיו עם היהודים היו מורכבים. הורדוס ניסה למצוא חן ּבעיני נתיניו 
היהודים, אך ּפעמים רבות הוא עשה מעשים, שֶּבגללם הם שנאו אותו.

הורדוס השקיע הרבה ּכישרון ומרץ ּבבנייה לפי השיטות של הרומאים. הוא סלל 
דרכים חדשות, הקים ּבערים ארמונות מפוארים, אמפיתיאטרון למשחקי ספורט 

ומקדשים. ּבירושלים הורדוס ּבנה ארמון לעצמו, תיאטרון והיּפֹוְדרֹום למרוצי 
סוסים, אולם הוא לא ּבנה ּבה מקדשים לכבוד האלים הרומאים.

עיר הבירה של הורדוס הייתה בשומרון ושמה ֶסַּבְסִטי. שם הוא ּבנה ארמון 
מפואר ומקדש לכבוד הקיסר אֹוגּוְסטּוס והאלה רומא.

מפעל הּבנייה הגדול ּביותר של הורדוס היה שיפוץ והרחבה של ּבית המקדש 
ּבירושלים. העבודה ּבמקדש נמשכה שמונה שנים. הורדוס הרחיב את שטח 

המקדש ּכמעט ּפי שניים, ובנה חומה עבה וגדולה מסביב.

הורדוס נזהר שלא לפגוע ּבחוקי הדת היהודית. רק ּכוהנים עבדו ּבשיפוץ 
המקדש ּכי רק לּכוהנים היה מותר להיכנס למקומות מסוימים ּבמקדש. הורדוס 
רצה להראות ליהודים שהוא מתחשב ּבהם, אבל ּכשגמרו את העבודה ּבמקדש, 

הורדוס תלה ּבכניסה ּפסל של נשר גדול — הסמל של ממלכת רומא. המעשה 
הזה פגע ּביהודים, ּכי לפי חוקי הדת היהודית אסור לשים ּפסלים או תמונות, 

מפני שזאת עבודת ֱאלִילִים.
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השאלות

שאלה 1
 ּבשורה 4 ּכתוב: "שֶּבגללם הם שנאו אותו". הסבירו את המילים האלה:

ּבגללם — ּבגלל מה? _________________________________________ א. 

הם — מי הם?  ____________________________________________ ב. 

אותו — את מי? ___________________________________________ ג. 

שאלה 2
רק ּכוהנים עבדו במקדש, ּכי )הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה(:

הרומאים לא ידעו לבנות מקדשים.  )1(

יהודים שהם לא ּכוהנים לא היו טובים ּבעבודה הזאת.  )2(

מי שלא היה ּכוהן לא יכול היה להיכנס למקומות מסוימים ּבמקדש.  )3(

הכוהנים ּבנו לפי שיטות הבנייה הרומאיות.  )4(

שאלה 3
מה הפירוש של המילה אולם ּבשורה 8? )הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה(

חדר גדול  )1(

אבל  )2(

מפני ש...  )3(

אילו  )4(
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שאלה 4
ּבקטע ּכתוב שהורדוס לא ּבנה בירושלים מקדשים לכבוד האלים הרומאים. הסבירו 

מדוע.

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

שאלה 5
ידוע שלהורדוס היו הישגים ּבתחום הצבאי ובתחום המדיני. הקטע הזה מתאר תחום 

אחר שהורדוס הצטיין ּבו. מהו התחום?

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

שאלה 6
הורדוס הרגיז את נתיניו היהודים. ִּכתבו דוגמה מהקטע המוכיחה זאת.

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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שאלה 7
מורה להיסטוריה אמר על הורדוס ּכי "ּביחסיו עם היהודים הוא גם ּבונה וגם הורס". 

הסבירו את המשפט הזה על–פי הקטע.

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________
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חלק ב'

ִקראו את הקטע ּבתשומת–לב וענו על השאלות שאחריו.

ַהסֹוֵחר וְַהֵהלְֶך )ֵהלְֶך — אדם שעובר ממקום למקום(
)סיפור עם אתיופי(

מעשה ּבסוחר שיצא ִמֵּביתֹו עם ֲחמֹוָריו אל השּוק ּכדי לקנות סחורה. הדרך 
הייתה ארוכה, והוא עצר ליד עץ גדול ושכב ּבִצלֹו. לאחר מנוחה קלה קם על 

רגליו והמשיך ּבדרכו.

ּכאשר הגיע הסוחר אל השוק, הוא גילה שאיבד את ׂשִַּקית הכסף שלו, שהיו ָּבה 
 ֵמָאה ִּביר )ּביר = מטבע אתיופי(. מיהר הסוחר ורץ ּבחזרה לחפש את הֲאֵבָדה.
ּבדרך ּבא לְִקָראתֹו ֵהלְֶך. עצר ההלך את הסוחר ושאל: "מדוע ּפָנֶיָך עצובות?" 

 השיב הסוחר: "איבדתי את שקית הכסף שלי".
הושיט ההלך לסוחר שקית קטנה, ושאל: "האם זו השקית שֶלָך? מצאתי אותה 

ליד עץ גדול ּבדרך." שמח הסוחר, לקח את השקית, ָספַר את ַמְטְּבעֹות הכסף 
שְֶּבתוכה, ומצא מאה ּביר ּבדיוק.

ּפתאום, צץ רעיון ּבמוחו של הסוחר. הוא ּפנה אל ההלך ואמר: "יש ּבשקית רק 
מאה ּביר, ואילו ּבשקית שאני איבדתי היו ָמאַתיִם ִּביר, ַאָּתה גנבָּת את ַמֲחִצית 

 ּכספי, החזר לי את הגְנֵָבה ִמיָד!" 
ההלך הנדהם אמר: "לא נַָטלְִּתי דבר מהשקית!"

הסוחר התעקש ׁשֶההלך גנב את הכסף, והם התווכחו שעה ארוכה. לבסוף הציע 
ההלך ׁשֶיֵלְכּו אל המלך ְּתאֹוְדרֹוס והוא ישפוט ביניהם.

 הלכו שניהם אל המלך, וכל אחד סיפר את סיפורו.
הקשיב המלך לַסיפורים של הסוחר ושל ההלך, ִהְרֵהר ְמעַט ּופַָסק: "אתה, 

הסוחר, טוען שֶּבשקית שאיבדת היו מאתים ּביר. אם כך, השקית הזאת איננה 
 שלך, תן אֹוָתה לאדם שמצא אֹוָתה וְֵצא לְַחּפֵׂש את השקית שֶאבדה לְָך."

"וְַאָּתה, איש ישר," פנה המלך אל ההלך, "ָמָצאָת שקית ּוָבה מאה ּביר, ׁשמור 
את השקית עם הכסף ֶאְצלְָך עד שיבוא ּבעל האבדה ויבקש אותה. אם יַעְַברּו 

 שלושה חודׁשים ובעל האבדה לא יַגִיעַ, השקית והכסף שֶבתוכה יהיו ׁשֶלָך."
הרכין הסוחר את ֹראׁשֹו והשפיל את ַמָּבטֹו. הוא הבין שהמלך החכם ידע מי 

שיקר ומי דיבר אמת.

 הסיפור לקוח מתוך הספר "מרקם סיפורים מפי יהודי אתיופיה", התש"ס 2000 , 
עמ' 52—55. © כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית, תל–אביב.
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השאלות

שאלה 8
 עוד לפני שהסוחר וההלך הלכו אל המלך אנחנו יכולים לדעת שהסוחר שיקר. 

ִּכתבו שני דברים מהסיפור שמראים שהסוחר שיקר.

_______________________________________________________ א. 

_______________________________________________________ ב. 

שאלה 9
 מתוך הסיפור אפשר להבין שהמלך נתן ּפְָרס ועונש.

ִּכתבו:   א. 
1. מי קיבל ּפרס? ______________ 2. מהו הּפרס? ______________

_______________________________________________________  

ִּכתבו:   ב. 
1. מי קיבל עונש? ______________ 2. מהו העונש? ______________

_______________________________________________________  



מבדק שע"ל, תשס"ט 8

"ט
שס

ת
 

תכנית שע"ל  

שאלה 10
ְּבסוף הסיפור המלך אומר לסוחר:

"אתה, הסוחר, טוען שֶּבשקית שאיבדת היו מאתים ּביר. אם כך, השקית הזאת איננה 
שלך, תן אֹוָתה לאדם שמצא אֹוָתה וְֵצא לְַחּפֵׂש את השקית שֶאבדה לְָך."

האם, לפי דעתכם, הסוחר ילך לחפש את השקית? א. 

2. לא 1. ּכן  

הסבירו מדוע.  ב. 

_______________________________________________________ 

______________________________________________________

שאלה 11

 ְּבשורה 11 ּכתוב: "ּפתאום, צץ רעיון ּבמוחו של הסוחר."
 איזה משפט יכול לבטא את הרעיון שצץ ּבמוחו של הסוחר?

)הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה( 

אני יכול להרוויח 500 ּביר ּבזמן קצר.  )1(

אני חושד ּבהלך שהוא גנב גדול.  )2(

אני יכול לרמות את ההלך ולהרוויח ּכסף.  )3(

אני יכול לתת להלך ּפרס של 100 ּביר.  )4(

שאלה 12
 איך ידע המלך שההלך לא גנב את הּכסף? המלך ידע זאת ּכי: 

)הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה(

ההלך עשה עליו רושם של ּבחור טוב, שלא משקר ּכלל.  )1(

המלך הכיר את הסוחר מקודם ּכאיש שקרן ואוהב ּכסף.  )2(

אילו ההלך היה גנב, הוא לא היה מחזיר את השקית שמצא.  )3(

אף אחת מן התשובות לא נכונה.  )4(
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שאלה 13
מה משמעות הּביטוי שעה ארוכה ּבשורה 15? )הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה(

זמן רב  )1(

זמן קצר  )2(

שישים דקות  )3(

שעתיים  )4(

שאלה 14
 ּבשורה 13 אומר הסוחר: "החזר לי את הגְנֵָבה ִמּיָד". 

לפי הסוחר, ההלך צריך להחזיר לו )הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה(:

את שקית הכסף.  )1(

עוד 100 ּביר.  )2(

עוד 200 ּביר.  )3(

עוד 300 ּביר.  )4(

שאלה 15
מאיזה משפט ּבסיפור אנחנו ַמִסיִקים שהסוחר התבייש?

העתיקו את המשפט הזה מהסיפור.

__________________________________________________________

בהצלחה!



מבדק שע"ל, מבחן ראשית השנה, תשס"ט — נוסח ב'


