
דגם תשובות לשאלון בתנ"ך לעולים חדשים, לבתי הספר דתיים, מס' 002384, קיץ תש"ף

חלק א — בראשית 

בפרק זה יש לענות על שלוש מן השאלות 5-1. 

פרק א'   .1
בין מים בו המחלוקת  נבראה  כי  יום, או  ה' באותו  ביום השני לא נשלמה הבריאה שהתחיל בה  כי  ביום השני,   )1( א. 

עליונים לתחתונים.  

ביום השלישי, כי ביום השלישי נשלמה המלאכה של היום השני.  )2(

להאיר, לקבוע את מחזור הזמן.  )1( ב. 

דגים, עופות, אדם. פרו ורבו ומלאו את המים/הארץ. האדם התברך שהוא ישלוט בעולם.  )2(

נברא בצלם אלוקים — “בצלם אלוקים ברא אֹתו" )פסוק כ"ז(. קיבל שליטה על יתר הברואים — “ורדו..." )פסוק כ"ח(. ג. 

כל  תתקבל  ונקבה.  זכר  שנבראו  במפורש  הוזכר  האדם  בבריאת  כ"ו(.  )פסוק  אדם"  “נעשה   — תכנון  קדם  לבריאתו   

תשובה מבוססת על הכתוב.

פרק י"ב  .2

שיעזוב את הסביבה המוכרת וללכת אל ארץ לא נודעת, קשה ללכת אל ארץ לא נודעת, קשה לעזוב את המשפחה. א. 

שתיים מן הברכות האלה: ריבוי צאצאים, פרסום שמו, ברכה בממון, כל המברך את אברם יתברך, מי שמקללו  )1(  ב. 

יקולל, כולם יברכו את ילדיהם להיות כמו אברם.  

זרעו של אברהם יקבל את ארץ כנען.  )2(

למשל: עקידת יצחק, רעב בארץ־ישראל. כל אחד מרשימת הניסיונות יתקבל. ג. 

פרק י"ח  .3

אברהם היה זריז בקיום מצוות, אברהם רצה מאוד לקיים מצוות הכנסת אורחים.  )1( א. 

אברהם אמר שיביא למלאכים לחם ומים ועשה להם סעודה גדולה, כל ציטוטים מתאימים יתקבלו.  )2(

טענה 1: לא הוגן להשמיד צדיקים בגלל החטאים של הרשעים; טענה 2: ראוי לרחם על כל העיר בזכות הצדיקים  )1( ב. 

שבה.  

רודף צדק — דורש לא לפגוע בצדיקים שלא מגיע להם למות, לא מפחד לעמוד על העקרונות שלו — מתווכח   )2(

עם ה', רחמן — מבקש לרחם אף על רשעים. תתקבל כל תשובה מבוססת.

אברהם הוא ירא שמיים — מקיים את ציווי ה' בעקדה. אברהם הוא רודף שלום — מן ההתנהגות שלו בפרידתו מלוט. ג. 

כל תשובה מבוססת תתקבל.   

פרק כ"א  .4

פסוק ז' — יצחק; פסוק י"א — ישמעאל.  )1( א. 

כל מי ששומע על לידת בני ישמח איתי.  )2(  

מצטער, כי אברהם אוהב את בנו ורוצה לגדל אותו בביתו. לקבל גם: מצטער לשמוע שהוא חוטא.  )1( ב. 

לגרש את ישמעאל, כי יצחק הוא היורש של אברהם / ישמעאל מזיק ליצחק.  )2(  

מרחם על ישמעאל, כי הוא בצרה/מתפלל אליו  או כי הוא בנו של אברהם וה' הבטיח לאברהם לשמור על בנו. ג. 

פרק כ"ז  .5

כי עשו הבכור / הוא אוהב אותו / "כי ציד בפיו".  )1( א. 

יצחק זקן, הוא יכול למות ורוצה לברך את עשו לפני שהוא, יצחק, ימות.  )2(  

עשו שעיר ויעקב חלק, התרמית יכולה להתגלות במישוש / יעקב יביא על עצמו קללה במקום ברכה.  )1( ב. 

רבקה אומרת, שהיא תקולל במקומו.  )2(

רבקה מלבישה את יעקב בפרוות עיזים כדי להטעות את יצחק.   )3(

שרה אמרה לאברהם ישירות מה היא רוצה, ואילו רבקה גרמה לשינוי בדרך עורמה. ג. 
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זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

חלק ב — מלכים ב, ישעיה
יש לענות על אחת מן השאלות 7-6.

מלכים ב, פרק י"ח     .6
הכתוב מעיד שחזקיהו שמר את מצוות ה' ודבק ובטח בו, ולא היה מלך כמותו. הוא השמיד את הבמות, שבר את    )1( א. 

המצבות, כרת את עצי האשרה, טחן דק את נחש הנחושת שעשו אותו לעבודה זרה, הסיר עבודה זרה )פסוק ד'-ו'(.  
מעמד הממלכה התבסס והתעצם: חזקיהו מרד באשור, ניצח את הפִלשתים, הרחיב את הגבולות.   )2(

חזקיהו בטח במצרים, וזה שלא בטובתו משום שהמצרים חלשים או לא אמינים ומי שבוטח בהם ייפול.  )1( ב. 
רבשקה טוען שהוא פועל מכוח ה', שהצלחתו מוכיחה שה' עוזר לו  ועל כן חזקיה צריך להיכנע לו.   )2(

ישעיה  .7
כפיות טובה כלפי ה'.   )1( א. 

השור והחמור מכיר בבעליו ואילו עם ישראל אינו מכיר בה' שהוא בעליו.  )2(
בניגוד לסדום ועמורה, נשאר שריד מעם ישראל.  )1( ב. 

למשל: קורבנות או עלייה לרגל, לשבת, ראש חודש, מועדים, תפילה. משום שהעם חוטא בשפיכות דמים. שלא   )2(
התכוונו לשם מצווה. לא עושים צדק. 

חלק ג — יונה ותהלים   
יש לענות על אחת מן השאלות 9-8. 

ספר יונה     .8
האמינו בה', צמו, ולבשו שק.   )1( א. 

שהבהמות יצומו, לא יצאו למרעה ולא ישתו מים.  )2(
שה' יסלח להם והעיר לא תחרב.   )1( ב. 

ה' ריחם ולא החריב את נינוה, "וינחם האלוקים על הרעה... ולא עשה".  )2(

תהלים, קכ"ו   .9
ש.ו.ב.  )1( א. 

המזמור עוסק בשמחת השיבה של עם ישראל לארצו לאחר שהיה בגלות. גם בהיותו בגלות העם ביקש והתחנן   )2(
לשוב אל ארצו וכשבקשתו נתמלאה, הוא שמח ומתרגש.

כשהחקלאי זורע את השדה, הזריעה מלווה בחשש, תפילה ובכי מכיוון שהוא אינו יודע אם ירדו גשמים ויצמח  )1( ב. 

יבול. כאשר יגיע הקציר הוא ישמח על היבול שצמח.   
ישראל בגלותם ובצרתם עמלים בתורה ובמצוות מתוך ציפייה לבוא הגאולה. וכשזו תבוא הם ישמחו.   )2(

חלק ד — בקיאות בתורה ובנביאים  
יש לענות על שתיים מן השאלות 12-10.

10.  קין והבל; שם חם ויפת; ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר וזבולון; דן ונפתלי.

א. ארץ נוד ב. מצרים ג. הר המוריה ד. חרן / פדן ארם.  .11

ציווי לא לאכול מעץ הדעת, ציווי על בניית התיבה, אות הברית של הקשת בענן, ברית בין הבתרים, ציווי על ברית מילה.  .12


