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תנ"ך
לבתי	ספר	דתיים

על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית

הוראות לנבחן
משך	הבחינה:			שעתיים. א.	

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

נקודות 	40 	— 	)20x2( 	— דברים	 תורה:	 	— פרק	ראשון	

נקודות 	40 	— 	)20x2( 	— מלכים ב,	ירמיה, יחזקאל	 נביאים:	 	— פרק	שני	

נקודות 	20 	— 	)10x2( 	— עזרא	ונחמיה	 כתובים:	 	— פרק	שלישי	
נקודות 	100 	— 								סה"כ	 																										 	 	

חומר	עזר	מותר	בשימוש:			תנ"ך	שלם	בלי	פירושים. ג.	

העתקה	של	דברי	פרשן	בלי	הסבר	לא	תיחשב	לתשובה.

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.

בהצלחה!

/המשך	מעבר	לדף/
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שים	לב:	העתקה	של	דברי	פרשן	בלי	הסבר	לא	תיחשב	לתשובה.

פרק ראשון — תורה: דברים  )40	נקודות(
ענה	על	שאלה	1	—	שאלת	חובה,	ועל	אחת	מן	השאלות	5-2	)לכל	שאלה	—	20	נקודות(.

יחידת "הארץ הטובה" ומות משה  .1 

עיין	בפרק	ג',	פסוקים	כ"ג-כ"ט.	 א. 

בפסוקים	אלה	מתוארת	בקשתו	של	משה	מה'	להיכנס	לארץ־ישראל.	

על	פי	פירוש	שלמדת,	כתוב	מדוע	רצה	משה	להיכנס	לארץ־ישראל.  )1(

כתוב	בלשונך	שני	ציוויים	של	ה'	למשה	בעקבות	בקשתו.	  )2(

)8	נקודות(

עיין	בפרק	ל"ד,	פסוקים	א'-ד'. ב.	

רמב"ן	לפסוקים	א'-ג':	"והכלל שהראהו כל נחלת ישראל, דכתיב 'זאת הארץ אשר  	)1(

נשבעתי' ".

לפי	רמב"ן,	הסבר	מה	הראה	ה'	למשה	לפני	מותו. 	

לפי	פירוש	אחר	שלמדת,	כתוב	מה	הראה	ה'	למשה	לפני	מותו.  )2(

)7	נקודות(

עֹור	 ית	ְפּ ֶאֶרץ	מֹוָאב	מּול	ֵבּ י	ְבּ ר	ֹאתֹו	ַבַגּ ְקבֹּ י	ה'.	ַוִיּ ֶאֶרץ	מֹוָאב	ַעל	ִפּ ה	ֶעֶבד	ה'	ְבּ ם	מֶֹשׁ "ַוָיָּמת	ָשׁ ג.	

ְולֹא	ָיַדע	ִאיׁש	ֶאת	ְקֻבָרתֹו	ַעד	ַהּיֹום	ַהֶזּה"	)פרק	ל"ד,	פסוקים	ה'-ו'(.

מדרש	"לקח	טוב"	לדברים: "ומפני מה לא נודע ]מקום[ קבורתו של משה? כדי שלא יהו 

ישראל הולכין ומניחין שם בית המקדש, ומזבחים ומקטרים שם. וכדי שלא יטמאו אומות העולם 

את קברו בפסיליהם ובתועבותיהם". 

לדברי	המדרש	יש	שתי	סיבות	שבגללן	לא	נודע	מקום	קבורתו	של	משה.

הסבר	את	שתי	הסיבות	בלשונך.	

)5	נקודות( 	

/המשך	בעמוד	3/
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יחידת "פֹתח תפתח"  .2

דיני עבד עברי ואמה עברייה

עיין	בפרק	ט"ו,	פסוקים	י"ב-י"ח. 	

דיני	עבד	ואמה	עבריים	נכתבו	כבר	בשמות	פרק	כ"א,	פסוקים	א'-י'.  )1( א. 

על	פי	פירוש	שלמדת,	הסבר	דין	אחד	מן	הדינים	בדברים,	שנוסף	על	הדינים	 		

שמוזכרים	בשמות.	

ֶלת	ְוָהָיה	ְלָך	ֶעֶבד	עֹוָלם"	)פסוק	י"ז(.	 ה	ְבָאְזנֹו	ּוַבּדֶ ְרֵצַע	ְוָנַתּתָ 	ֶאת	ַהּמַ "ְוָלַקְחּתָ  )2(

על	פי	פירוש	שלמדת	לפסוק	זה,	מתי	משתחרר	עבד	שנרצע? 	

)8	נקודות(

עיין	בפסוקים	י"ג-ט"ו. 	ב. 

רש"י	לפסוק	ט"ו:	"וזכרת כי עבד היית — והענקתי וְָׁשנִיִתי ]=	הענקתי	שנית[ לך מביזת   )1(  

מצרים וביזת הים, אף אתה הענק ּוְשנֵה לו."   

על	פי	רש"י,	הסבר	את	הקשר	בין	ההענקה	של	ה'	ביציאת	מצרים	ובקריעת	ים	סוף		 	 	

ובין	מצוות	ההענקה	לעבד.	 	

על	פי	העקרונות	שלמדת	ביחידת	"פֹתח	תפתח",	ֲחֹשב	והסבר	כיצד	מצוות	ההענקה	  )2(	

מיטיבה	גם	עם	האדון.	

)7	נקודות( 	 	

עיין	בדברי	רש"ר	הירש	שלפניך: ג.	

"עם שובו ]של	העבד[ לחירות ּכְתום ]=	בסיום[ תקופת עבדותו, אין לשלח אותו מן העבדות   

ריקם... שהרי... חוסר האמצעים גרם לו שיימכר לעבדות זמנית לצורך פריעת חוב גנֵבתו. 

פושע זה לא יוחזר אל עצמו בידיים ריקות. מי שהיה אדונו... ְמצֻווה... לצייד אותו באוצר קטן 

של נכסים כדי לאפשר לו מעתה להתפרנס ביושר".

על	פי	רש"ר	הירש,	המטרה	של	מצוות	ההענקה	היא	למנוע	מן	העבד	לחזור	למצב	שהוא	היה	 	

בו	בעבר.

על	פי	רש"ר	הירש,	מה	היו	הנסיבות	שגרמו	לאדם	להימכר	לעבד? 	)1(

על	פי	רש"ר	הירש,	הסבר	כיצד	מצוות	ההענקה	עוזרת	לעבד	שלא	לחזור	לעבדותו.  )2(

)5	נקודות(

/המשך	בעמוד	4/
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יחידת ההנהגה  .3

עיין	בפרק	י"ז,	פסוקים	י"ד-כ'	—	פרשת	המלך.

מה	הן	שתי	הדעות	בעניין	מינוי	מלך?	הסבר	את	המילה	"ואמרת"	שבפסוק	י"ד	על	פי	  )1( א. 

אחת	מן	הדעות	שציינת.	 	

מלך	ישראל	חייב	לכתוב	לעצמו	ספר	תורה.	הסבר	אחת	מן	המטרות	של	מצווה	זו.	  )2(

)8	נקודות( 	

עיין	בפסוק	ט"ז.	 ב. 

רש"י:	"לא ירבה לו סוסים  — אלא כדי מרכבתו, שלא ישיב את העם מצרימה, שהסוסים   )1(  

באים משם".  

ה	ּלֹו	סּוִסים"?	 לפי	רש"י,	מהי	הסיבה	לאיסור	"לֹא	ַיְרֶבּ 	

על	פי	פירוש	שלמדת,	כתוב	סיבה	אחרת	לאיסור	זה.	 	)2(

)7	נקודות(

ה	ּלֹו	ְמֹאד"	)פסוק	י"ז(.	 "ְוֶכֶסף	ְוָזָהב	לֹא	ַיְרֶבּ ג.	

רמב"ם,	הלכות	מלכים,	פרק	ג',	הלכה	ד': "ולא ירבה לו כסף וזהב להניח בגנזיו ]=	במחסן	 	

	האוצרות	שלו[ ולהתגאות בו... אלא כדי שייתן לְחֵילות שלו ולעבדיו ולשמשיו.  

וכל כסף וזהב שירבה לאוצר בית ה', ולהיות שם מוכן לצורכי הציבור ולמלחמותם —

הרי זה מצווה להרבותו.    

ואין איסור אלא להרבות לעצמו בבית גנזיו, שנאמר 'לא ירבה לו'".

על	פי	רמב"ם,	לאיזה	צורך	מותר	למלך	להרבות	כסף	וזהב?  )1(

על	פי	רמב"ם,	לאיזה	צורך	אסור	למלך	להרבות	כסף	וזהב?  )2(

)5	נקודות(

/המשך	בעמוד	5/
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יחידת דיני מלחמה  .4

עיין בפרק כ', פסוקים א'-ז'. א. 

לפי פסוקים ב'-ד', כתוב בלשונך מה הֹכהן מצווה את העם ומהו הנימוק לציווי זה.   )1(

ָבב"? ֵרא ְוַרְך ַהֵלּ לפי פסוק ח', מהו הציווי ל"ִאיׁש ַהּיָ  —  )2(

לפי פירוש שלמדת, הסבר ממה איש זה ירא.   —  

)8 נקודות(

בפסוקים ה'-ז' מפורטים שלושה מצבים שכל אחד מהם הוא סיבה לשחרור מיציאה    )1( ב. 

למלחמה. כתוב בלשונך מה הם שלושת המצבים האלה.  

רמב"ן לפסוק ה': "וציווה על השלושה האלה לשוב, כי לבו על ביתו וכרמו ועל אשתו וינוס".   )2(

הסבר, על פי רמב"ן, את הסיבה המשותפת לשחרור האנשים המוזכרים בפסוקים ה'-ז'   

מן המלחמה. 

)7 נקודות(  

ְלָחָמה ַעל אְֹיֶבָך" )פסוק א'( ובהמשך הפרק  בתחילת הפרק האויב מצוין בלשון יחיד: "... ַלִמּ ג. 

ְלָחָמה ַעל אְֹיֵביֶכם" )פסוק ג'(.  האויב מצוין בלשון רבים: "... ַלִמּ

לפניך פירוש של "כלי יקר" לפסוק א', העוסק בהבדל זה בלשון הפסוקים:  

"ואומר אני, שבהיות שלום בין האויבים, אז המלחמה מסוכנת ביותר... אבל כשחָלַק לבם    

 ]= נוצרו ביניהם מחלוקות[ ואינן באגודה אחת ]= מאוחדים[, אין הסכנה גדולה כל כך. 

וזה הנס אשר הקדוש ברוך הוא עושה ִעם ישראל, שאף על פי שבתחילת יציאתם למלחמה כל 

האומות נתחברו... כאיש אחד, מכל מקום 'כקרבכם אל המלחמה'... ישלח ה' בהם את המהומה, 

וייפרדו איש מעל אחיו, ותהיה חרב איש ברעהו".

על פי "כלי יקר", כתוב בלשונך מהו המצב השורר בין האויבים בעת יציאתם למלחמה   )1(

בישראל. 

על פי "כלי יקר", כתוב בלשונך מהו הנס שה' עושה בעת מלחמה, וכיצד נס זה מסייע   )2(

לישראל. 

)5 נקודות(

/המשך בעמוד 6/
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יחידת "לא תוכל להתעלם" 	.5

עיין	בפרק	כ"א,	פסוקים	י"ח-כ"א. א.  	

צטט	שניים	מן	החטאים	של	הבן,	והסבר	כל	אחד	מהם. 	 	

)8	נקודות(

יסֵר בו את הרבים ושלא יהיה  ַּ רמב"ן	לפסוק	י"ח:	"כי לא הומת בגודל חטאו, אלא לְי  )1( ב. 

תקלה לאחרים".  

על	פי	רמב"ן,	הסבר	אחת	מן	הסיבות	שבגללן	בן	סורר	ומורה	נענש	בעונש	חמור	יותר	 	

מחומרת	חטאיו.

על	פי	פירוש	אחר	שלמדת,	כתוב	סיבה	נוספת	שבגללה	בן	סורר	ומורה	נענש	בעונש	  )2(

חמור	יותר	מחומרת	חטאיו.

)7	נקודות(

י	ִעירֹו	ָבֲאָבִנים	ָוֵמת"	)פסוק	כ"א(. ל	ַאְנׁשֵ "ּוְרָגֻמהּו	ּכָ ג. 

פירוש	"העמק	דבר":	"אחר שנשפט בבית דין, יעשו העונש אנשי עירו, ]כיוון[ שקלקל הליכות 

דרך ארץ, והיה יכול לקלקל שאר	בני העיר". 

מהי	השאלה	שפירוש	"העמק	דבר"	עונה	עליה?	  )1(

הסבר	בלשונך	את	התשובה	שלו.	  )2(

)5	נקודות(

/המשך	בעמוד	7/
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פרק שני — נביאים: מלכים ב, ירמיה, יחזקאל  )40	נקודות(
ענה	על	שתיים	מן	השאלות	8-6	)לכל	שאלה	—	20	נקודות(.

הרקע ההיסטורי לנבואות ירמיהו ויחזקאל — מלכים ב, פרק כ"ד, וירמיה, פרק כ"ח  .6

עיין	במלכים ב,	פרק	כ"ד,	פסוקים	י"א-ט"ז.  )1(  א.	

כתוב	בלשונך	את	מי	הגלה	מלך	בבל	בגלות	החרש	והמסגר,	ואת	מי	לא	הגלה	בגלות	זו.	 	

עיין	בירמיה,	פרק	כ"ח,	פסוקים	א'-ד'.  )2( 

מהי	נבואת	השקר	שניבא	חנניה	בן	עזור	על	הגולים	שגלו	בגלות	החרש	והמסגר?	

)8	נקודות(	

עיין	בירמיה,	פרק	כ"ח,	פסוקים	ז'-ט'. ב.	

ֱאֶמת"	)פסוק	ט'(.		 ָלחֹו	ה'	ֶבּ ר	ְשׁ ִביא	ֲאֶשׁ ַדע	ַהָנּ ִביא	ִיָוּ ַבר	ַהָנּ בֹא	ְדּ לֹום	ְבּ ֵבא	ְלָשׁ ר	ִיָנּ ִביא	ֲאֶשׁ "ַהָנּ  )1( 

ֱאֶמת".	 ָלחֹו	ה'	ֶבּ ר	ְשׁ על	פי	דברי	ירמיהו,	הסבר	כיצד	אפשר	לדעת	מיהו	הנביא	"ֲאֶשׁ

רש"י	לפסוק	ז':	אך שמע נא — ... אמר ]ירמיהו[: אני מתנבא פורעניות, אם לא יבוא	  )2(

איני שקרן, הקדוש ברוך הוא ניחם על הרעה".

על	פי	רש"י,	הסבר	מדוע	נבואת	פורענות	שאינה	מתקיימת	אינה	מעידה	שהנביא	 	

שניבא	אותה	היה	נביא	שקר.

)7	נקודות(

פירוש	מלבי"ם	לירמיה,	פרק	כ"ח,	פסוק	ו':	"כי מה שאמר יושבו הכלים אל המקום הזה זה היה  ג. 

אמת, כי גם ירמיה ניבא שבעוד שבעים שנה יושבו הכלים, רק מה שאמר שבעוד שנתיים יושבו, 

זה היה שקר, כי הזמן היה לסוף ע' ]=	שבעים[ שנה, ועל כן השיב אליו ירמיה: 'אמן כן יעשה ה' 

יקם ה' את דבריך'".

על	פי	מלבי"ם,	איזה	חלק	מנבואת	חנניה	בן	עזור	היה	צפוי	להתקיים?	 	)1(

על	פי	מלבי"ם,	איזה	חלק	מנבואת	חנניה	בן	עזור	לא	היה	צפוי	להתקיים?  )2(

)5	נקודות(

/המשך	בעמוד	8/
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ירמיה, פרק כ"ו ופרק ל"ו  .7

עיין	בפרק	ל"ו,	פסוקים	י"ד-י"ח. א. 

הסבר	מדוע	חששו	השרים	להגיד	למלך	את	הכתוב	במגילה.	 	)1(

ה	 ָבִרים	ָהֵאּלֶ ל	ַהּדְ 	ֶאת	ּכָ ַתְבּתָ הסבר	לשם	מה	היה	חשוב	לשרים	לשאול	את	ברוך:	"ֵאיְך	ּכָ  )2(

יו"	)פסוק	י"ז(. ִמּפִ

)8	נקודות(

עיין	בפרק	ל"ו,	פסוקים	י"ט-כ"ו,	ובפסוקים	שלפניך	מפרק	כ"ו,	וכתוב	שתי	נקודות	דמיון	בין	 ב.	

האירועים	המתוארים	בפרק	כ"ו	ובין	האירועים	המתוארים	בפרק	ל"ו.

ׂשּו	ֹאתֹו	ַהּכֲֹהִנים	 ְתּפְ ל	ָהָעם	ַוּיִ ר	ֶאל	ּכָ ה	ה'	ְלַדּבֵ ר	ִצּוָ ל	ֲאׁשֶ ר	ֵאת	ּכָ ַכּלֹות	ִיְרְמָיהּו	ְלַדּבֵ ")ח(	ַוְיִהי	ּכְ 	

ה	 ִית	ַהּזֶ לֹו	ִיְהֶיה	ַהּבַ ׁשִ ם	ה'	ֵלאֹמר	ּכְ יָת	ְבׁשֵ מּות:	)ט(	ַמּדּוַע	ִנּבֵ ִביִאים	ְוָכל	ָהָעם	ֵלאֹמר	מֹות	ּתָ ְוַהּנְ

ֵרי	ְיהּוָדה	ֵאת	 ְמעּו	ׂשָ ׁשְ ֵבית	ה':	)י(	ַוּיִ ל	ָהָעם	ֶאל	ִיְרְמָיהּו	ּבְ ֵהל	ּכָ ּקָ ב	ַוּיִ ֱחַרב	ֵמֵאין	יֹוׁשֵ ְוָהִעיר	ַהּזֹאת	ּתֶ

ַער	ה'	ֶהָחָדׁש:	)יא(	ַוּיֹאְמרּו	ַהּכֲֹהִנים	 ֶפַתח	ׁשַ בּו	ּבְ ׁשְ ית	ה'	ַוּיֵ ֶלְך	ּבֵ ית	ַהּמֶ ֲעלּו	ִמּבֵ ה	ַוּיַ ָבִרים	ָהֵאּלֶ ַהּדְ

ר	 ֲאׁשֶ א	ֶאל	ָהִעיר	ַהּזֹאת	ּכַ י	ִנּבָ ה	ּכִ ט	ָמֶות	ָלִאיׁש	ַהּזֶ ּפַ ל	ָהָעם	ֵלאֹמר	ִמׁשְ ִרים	ְוֶאל	ּכָ ִבִאים	ֶאל	ַהּשָׂ ְוַהּנְ

ָאְזֵניֶכם:	... ם	ּבְ ַמְעּתֶ ׁשְ

ם	ה'	 ׁשֵ י	ּבְ ט	ָמֶות	ּכִ ּפַ ה	ִמׁשְ ִביִאים	ֵאין	ָלִאיׁש	ַהּזֶ ִרים	ְוָכל	ָהָעם	ֶאל	ַהּכֲֹהִנים	ְוֶאל	ַהּנְ )טז(	ַוּיֹאְמרּו	ַהּשָׂ 	

ר	ֵאֵלינּו:	... ּבֶ ֱא-לֵֹהינּו	ּדִ

ת	ֹאתֹו	ְבַיד	ָהָעם	ַלֲהִמיתֹו". י	ּתֵ ָפן	ָהְיָתה	ֶאת	ִיְרְמָיהּו	ְלִבְלּתִ ן	ׁשָ )כד(	ַאְך	ַיד	ֲאִחיָקם	ּבֶ

)7	נקודות( 	

בנבואת	ההקדשה	של	ירמיהו	לנביא	אמר	לו	ה': ג.	

ֶריָה	ְלכֲֹהֶניָה	ּוְלַעם	ָהָאֶרץ"	)פרק	א',	פסוק	 יָך	ַהּיֹום	ְלִעיר	ִמְבָצר...	ְלַמְלֵכי	ְיהּוָדה	ְלָשׂ ה	ְנַתִתּ "ִהֵנּ 	

י"ח(.	

פירוש	רבי	משה	אלשיך	לירמיהו	פרק	א',	פסוק	י"ח:	"ולקנות אבירות לב ]=	אומץ[ אַל תתחיל   

תחילה מעם הארץ ואחר כך אֶל השרים ואחר כך אֶל המלך... אך עשה זאת ּוְשֹבר מֹורָאֲָך

]=	פחדך[ פעם אחת והתחיל במלכים, ואחר כך לא יישאר לך מורך	]=	פחד[ ִתְׁשנֶה ]=	תמשיך[  	

ּבַָׂשרִים, ותסיים בקטנים הם המון העם, וזהו אומרו 'למלכיה לכוהניה ולעם הארץ' שהוא 

 מלמעלה למטה	]=	מהנכבדים	ביותר	לנכבדים	פחות[". 

מהי	השאלה	שרבי	משה	אלשיך	עונה	עליה	בפירושו? 	)1(

רבי	משה	אלשיך	מציג	בפירושו	עיקרון	שיכול	להתאים	לכל	התמודדות	בחיים	ולא	רק	 	)2(

להתמודדות	של	הנביא	ירמיהו.	הסבר	בלשונך	עיקרון	זה.	

)	5	נקודות(

/המשך	בעמוד	9/
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יחזקאל, פרק ל"ז  .8

עיין	בפסוקים	ט"ו-כ"ב.  א. 

הסבר	מהו	המעשה	הסמלי	שנצטווה	יחזקאל	לעשות	בפסוקים	אלה.  )1(

מהי	המשמעות	של	המעשה	הסמלי	שבפסוקים	אלה?  )2(

)8	נקודות(

עיין	בפסוקים	כ"א-כ"ח.  ב. 

בדורות	האחרונים	זכינו	להתגשמות	חלק	מן	ההבטחות	המתוארות	בפסוקים	אלה.	

צטט	והסבר	הבטחה	אחת	מפסוקים	אלה	שהתגשמה	בדורנו	או	בדורות	האחרונים.	  )1( 	

צטט	והסבר	הבטחה	אחת	מפסוקים	אלה	שטרם	התגשמה,	אך	יש	ציפייה	להתגשמותה	  )2(

בעתיד.

)7	נקודות(	 	

בדברים,	פרק	ל',	פסוקים	א'-י'	כתובות	הבטחות	שיתגשמו	בזמן	הגאולה.  ג.	

כתוב	שתי	הבטחות	הכתובות	גם	ביחזקאל	)פרק	ל"ז,	פסוקים	כ"א-כ"ח(	וגם	בפסוקים	

	בדברים	)פרק	ל',	פסוקים	א'-י'(.	בסס	דבריך	על	הכתוב	בשני	המקומות.	

)5	נקודות(

/המשך	בעמוד	10/
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פרק שלישי — כתובים: עזרא ונחמיה  )20	נקודות(
ענה	על	שתיים	מן	השאלות	11-9	)לכל	שאלה	—	10	נקודות(.

עזרא, פרק א'  .9

עיין	בפסוקים	ב'-ד'.	 א.	

על	פי	פסוק	ג',	מה	ִאפשרה	הצהרת	כורש	ליהודי	בבל?  )1( 	 	

על	פי	פסוק	ד',	מה	ִאפשרה	הצהרת	כורש	ליהודים	שיישארו	בבבל?  )2(

)5	נקודות(

עיין	בפסוקים	ז'-י"א. ב. 

מהו	המאפיין	המשותף	לכל	כלי	המקדש	שמוזכרים	בפסוקים	אלה?	  )1( 

אילו	מכלי	המקדש	לא	חזרו	לירושלים?	

הבא	דוגמה	מפרק	אחר	בספר	עזרא	לפער	שבין	הציפייה	שעוררה	"שיבת	ציון"	ובין	מה	  )2(

שאירע	בפועל.	

)5	נקודות(

	

עזרא, פרקים ד'-ה' 	.10

עיין	בפרק	ד',	פסוקים	א'-ג'.	 	)1( א. 

צרי	יהודה	ובנימין	ביקשו	להיות	שותפים	בבניית	בית	המקדש.	 	

על	פי	פירוש	שלמדת,	הסבר	מדוע	סירב	זרובבל	לבקשתם.	 	

עיין	בפרק	ד',	פסוקים	ד'-ה'.	 	)2(

מי	הם	האנשים	המכונים	"עם	הארץ"?	הסבר	אחת	מן	הפעולות	שעשו.	 	

)5	נקודות(

ר	 ית	ָהֱא-לִֹהים	ֲאֶשׁ ֵחלּו	ִלְבנֹות	ֶאת	ֵבּ ן	יֹוָצָדק,	ַוָיּ יֵאל	ְוֵיׁשּוַע	ֶבּ ַאְלִתּ ן	ְשׁ ֶבל	ֶבּ "ָאז	ָקמּו	ְזֻרָבּ ב.	

ַלִים"	)תרגום	לפרק	ה',	פסוק	ב'(. ירּוָשׁ ִבּ

על	פי	הרקע	ההיסטורי	שלמדת	לימי	עזרא	ונחמיה: 	

מי	היה	המלך	הפרסי	שבימיו	התחדשה	בניית	בית	המקדש	המתוארת	בפסוק?	  )1(

כתוב	מה	היה	ייחוסם	של	זרובבל	ושל	ישוע	ומה	היה	תפקידם.  )2(

)5	נקודות(

/המשך	בעמוד	11/
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בהצלחה!
זכות	היוצרים	שמורה	למדינת	ישראל

אין	להעתיק	או	לפרסם	אלא	ברשות	משרד	החינוך

נחמיה, פרק י' ופרק י"ג	 א.  	.11

עיין	בפרק	י',	פסוקים	ל"א-ל"ב,	וכתוב	בלשונך	שלוש	מצוות	שהעם	התחייב	לשמור.	 	)1(

עיין	בפרק	י',	פסוקים	ל"ג-מ'.  )2(

מהו	הנושא	המשותף	לכל	ההתחייבויות	הכתובות	בפסוקים	אלה?	 	

)5	נקודות( 	

עיין	בפרק	י"ג,	פסוקים	ט"ו-כ"ב.	 ב.	

בפסוקים	אלה	מתוארת	הפרה	של	אחת	מן	ההתחייבויות	שהעם	התחייב	לשמור	)על	פי	

הכתוב	בפרק	י'(.	

מהי	ההתחייבות	שהופרה?	  )1(

כתוב	בלשונך	אחת	מן	הפעולות	שעשה	נחמיה	לתיקון	המצב.	  )2(

)5	נקודות(


