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1282 מספר השאלון:   

ך " נ ת
על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית

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(.
 רשֹום "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.

! ה ח ל צ ה ב

/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', 8-1, 24-22.  .1

בראשית, ג', 8-1

בראשית, ג', 24-22

/המשך בעמוד 3/
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ענה על סעיף א )חובה(.  

קרא פסוקים 6-1 שלפניך.  א.   

בפסוקים אלה הנחש מפתה את האישה. ציין והסבר שלושה שלבים בתהליך פיתויה,   

והסבר כיצד כל אחד מן השלבים משפיע על האישה.         

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.  

קרא פסוקים 24-22 שלפניך. ב.  

יש הטוענים כי בפסוקים אלה מתבטא חשש של אלוהים מן האדם.  )1(  

הסבר טענה זו והבא מן הכתוב שתי ראיות לביסוסה. הסבר את הראיות שהבאת.  

)7 נקודות(  

קרא גם בראשית, א', 28-26 וגם איוב, מ"ב, 2-1.  )2(

לפי כל אחד מן הקטעים האלה, האם יש לאלוהים סיבה לחשוש מן האדם?  הסבר.     

)8 נקודות(

קרא את דברי אריך פרום שמובאים במאמרה של ש' שפרה: ג.   

א' פרום ראה בסיפור גן עדן מעשה של מרי ]מרד[ וחופש: 'האדם יוצר את עצמו בתהליך   

היסטורי שתחילתו באקט ]מעשה[ הראשון של החופש — החופש להְַמרֹות, לומר לא'.

)שפרה, ש' ]2008[. חוה — האשה המורדת. בתוך ר' רביצקי ]עורכת[, קוראות מבראשית, עמ' 57(   

ציין אם כל אחת משתי הדמויות — האישה והאדם — נוהגת על פי התפיסה שמציג   )1(

 פרום, או אם אינה נוהגת על פיה. נמק את דבריך.       

)8 נקודות(

האם אלוהים מאפשר לאישה ולאדם לנהוג על פי תפיסה זו? נמק את דבריך.  )2(

)7 נקודות(  

/המשך בעמוד 4/
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קרא בראשית, ט"ו.   .2

/המשך בעמוד 5/
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ענה על סעיף א )חובה(.

בקטע שלפניך אברם מביע ספקות פעמיים, ופעמיים האל מרגיע אותו. א. 

כתוב מה הם שני הספקות שאברם מביע. בנוגע לכל אחד מהם, כתוב מדוע אברם מביע   

אותם, ומה אלוהים אומר לו כדי להרגיע אותו.        

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

חיתוך בעלי חיים וַמֲעבר בין בתרים היו מקובלים בטקסי ברית במזרח הקדום. בחוזה  ב.  

ארמי שנתגלה בְסִפיֶרה, שבו התחייב המלך מתעאל להיות נאמן למלך בר גאיה, כתוב: 

כאשר ייגזר העגל הזה, כן ייגזרו מתעאל ושריו.

  )ויינפלד, מ' ]1982[. מבוא. בתוך אנציקלופדיה עולם התנ"ך ]כרך בראשית, עמ' 108[, תל אביב: דודזון־עתי(

הסבר מהי משמעות המעבר בין הבתרים )הגזרים( על פי החוזה הארמי.          )1(   

)5 נקודות(  

למעבר ה' בין הבתרים בקטע זה לא יכולה להיות בדיוק אותה משמעות כמו למעבר   )2(

 בחוזה הארמי. הסבר מדוע, וציין מה מדגיש המעבר של ה' בין הבתרים.      

)10 נקודות(

קרא את פירוש רד"ק לפסוקים 11-9: ג. 

ותור וגוזל — ]...[ הוא הנִדרס ואינו דורס ]...[ היו משל לישראל, שיהיו דרוסים ברגלי האומות   

 בפשעיהם ברוב הזמנים. ]...[

ויבתר אותם בָתוֶך — ]...[ ורמז לו בזה שכל האומות האלה שהרעו לישראל, כולם יהיו 

מבותרים ומחולקים ]...[ ויילחמו זו בזו עד שיכלו ]...[ ולא יהיו כן ישראל ]...[ ולימות המשיח 

 יהיו לאחדים ]...[ 

וירד העיט על הפגרים — ]...[ והם השלמים, שהם התור והגוזל. ]...[ לאכלם ולכלותם, ואברם 

היה ]...[ מפריחם מעליהם. רמז לו בזה כי בכל דור ודור אומות העולם עומדים עלינו לכלותנו 

והקב"ה מצילנו מידם בזכות אברהם ]...[ 

לדעת רד"ק, את מי מייצג כל אחד מן המשתתפים בברית בין הבתרים? מהו המסר   )1(

של הסיפור, ולמי הוא נועד לדעתו?       )10 נקודות(

לדעתך, האם ייתכן כי מחבר הטקסט המקראי התכוון בכתיבתו לפירוש האלגורי   )2(

הזה )שבו משל ונמשל(?  נמק.        )5 נקודות(
/המשך בעמוד 6/
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פרק שני — נושאי ההרחבה  )20 נקודות(
ענה על אחת מן השאלות 4-3.

חוק

קרא ויקרא, כ"ה, 46-39.  .3

בפסוקים 42-39 מפורטים כללים הנוגעים למעמד "העבד העברי". יש הטוענים כי הכללים  א. 

האלה הוגנים.

הבא שתי ראיות מן הכתוב לביסוס טענה זו, והסבר את הסיבה לקביעת כללים אלה.   

)8 נקודות(

הכללים הנוגעים למעמד העבד הכנעני שונים מן הכללים המפורטים  )1( ב. 

בפסוקים 42-39.  

בסס טענה זו על שתי ראיות מן הכתוב, והסבר את הסיבה לשוני זה.    )6 נקודות(  

קרא גם במדבר, ט"ו, 16.  )2(

לדעתך, האם היחס אל מהגרי עבודה כיום צריך להיות על פי הכתוב בבמדבר, ט"ו,   

16 או על פי הכתוב בויקרא, כ"ה, 46-44?  הסבר ונמק את קביעתך.          

)6 נקודות(  

/המשך בעמוד 7/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

חכמה

איוב, ח', 10-1.  .4

מה בלדד טוען כלפי איוב?   )1( א. 

על פי פסוקים 7-1, הסבר והדגם שלוש מן הטענות שהוא מביא. בסס את דבריך    

)6 נקודות( על הכתוב. 

לדעתך, האם בלדד צודק בטיעוניו כלפי איוב? היעזר באיוב, א', 5-1, והסבר את דבריך.    )2(

)6 נקודות(  

בפסוקים 10-8 יש דימוי הקשור לחיי האדם. ב. 

הסבר את הדימוי.          )4 נקודות(  )1(

הסבר כיצד השימוש בדימוי משרת את המטרה של בלדד.        )4 נקודות(  )2(


