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חלק א — בראשית  )60 נקודות(
ענה על שלוש מן השאלות 5-1 )לכל שאלה — 20 נקודות(.

 

פרק ג'   .1

עיין בפסוקים י"א-י"ב.  א. 

ציין שני פגמים במידות של האדם הראשון הבאים לידי ביטוי בתשובתו לה' בפסוק י"ב. 

בסס כל אחד מן הפגמים שציינת על הכתוב.

)8 נקודות(

עיין בפסוקים י"א-י"ד.  ב. 

מהו ההבדל בין הפנייה של ה' לנחש ובין הפנייה של ה' לאדם ולאישה, ומהי הסיבה להבדל זה? ענה על פי   )1(

פירוש שלמדת.

על פי פירוש שלמדת, מה היה הנחש יכול לטעון כדי להתחמק מאחריותו לחטא?   )2(

)8 נקודות(

עיין בפסוקים י"ח-י"ט ובמדרש שלפניך:  ג. 

“אמר רבי יהושע בן לוי: בשעה שאמר הקב"ה לאדם 'וקוץ ודרדר תצמיח לך ]ואכלת את עשב השדה['    

זלגו עיניו דמעות.

אמר לפניו: 'ריבונו של עולם, אני וחמורי נאכל בֵאבּוס אחד?!'  

כיוון שאמר לו 'בזעת אפיך תאכל לחם' נתקררה דעתו ]הוא נרגע[".
)תלמוד בבלי, מסכת פסחים, דף קיח, ע"א( 

מהי הסתירה לכאורה בין פסוק י"ח לפסוק י"ט שמדרש זה מיישב?   )1(

על פי המדרש, הסבר מדוע בכה האדם ומהי הנחמה בעונש שהוטל עליו.  )2(

)4 נקודות(

/המשך בעמוד 3/
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פרק י"ב  .2

“מעשרה דורות ֶׁשִּמֹנח עד אברהם, מכולם לא דיברתי אלא ִעְמָך: 'ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך' ".  א. 

)בראשית רבה, פרשה ל"ט, סימן ד'( 

על פי המדרש, הסבר מהו ייחודה של פניית ה' לאברהם.   )1(

מדוע הכתוב אינו מסביר את הסיבה לבחירת ה' באברהם? ענה על פי פירוש שלמדת.   )2(

)8 נקודות(

עיין בפסוקים י'-י"ג.  ב. 

על פי פירוש שלמדת, בפסוקים אלה מוזכרים שני מעשים שגּויים שעשה אברהם.   )1(

מה הם שני המעשים השגויים שעשה אברהם, ומה נגזר על זרעו של אברהם בעקבות המעשים השגויים האלה?   

)2(  על פי פירוש אחר שלמדת, הסבר מדוע ההתנהגות של אברהם המתוארת בפסוק י"ג הייתה ראויה.

)8 נקודות(

ם ה' " )פסוק ח'(.  ׁשֵ ְקָרא ּבְ ח ַלה' ַוּיִ ם ִמְזּבֵ ֶבן ׁשָ "ַוּיִ ג. 

“ויקרא בשם ה' — פירש אונקלוס שהתפלל שם... והנכון, שהיה קורא בקול גדול שם לפני  רמב"ן )לפסוק ח'(:   

המזבח את שם ה', מודיע אותו וא-לוהותו לבני אדם, כי באור כשדים היה מלמדם ולא אבו שמוע ]לא רצו לשמוע[, 

ועתה כשבא בארץ הזאת שהובטח בה 'ואברכה מברכיך', היה ָלמּוד ]רגיל[ ְלַלֵּמד ולפרסם הא-להות...". 

על פי פירוש רמב"ן, הסבר את שתי המשמעויות של הקריאה בשם ה'.  )1(  

על פי רמב"ן, הסבר מדוע קרא אברהם בשם ה' דווקא בארץ כנען ולא באור כשדים.   )2(

)4 נקודות(

/המשך בעמוד 4/
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פרק י"ח   .3

עיין בפסוקים א'-ג'. א. 

ַתח ָהֹאֶהל" )פסוק א'(. ב ּפֶ ֵאלֵֹני ַמְמֵרא ְוהּוא יֵֹשׁ ָרא ֵאָליו ה' ּבְ “ַוּיֵ

רשב"ם: "שבהרבה מקומות כשנראה המלאך, קוראו בלשון שכינה".

מהו הקושי שרשב"ם מיישב בפירושו?   )1(

כיצד רשב"ם מיישב קושי זה?   )2(

)8 נקודות(

עיין בפסוק כ"ד.   )1(  ב. 

על פי פירוש שלמדת, על איזו מידה ממידותיו של ה' הסתמך אברהם בבקשה שלו בפסוק זה? הסבר את תשובתך.   

תֹוך ָהִעיר" )פסוק כ"ו(. "ּבְ  )2(

על פי פירוש שלמדת, הסבר מדוע הימצאות הצדיקים "בתוך העיר" היא סיבה לסלוח לעיר כולה.   

)8 נקודות(

פירוש רבי יוסף קרא לישעיה, פרק א', פסוק כ"ז: ג. 

"בכל מקום שתמצא צדקה אצל משפט, אותה צדקה אינה נתינת מעות אלא לשון דין אמת". 

על פי רבי יוסף קרא, מה הן שתי המשמעויות של המילה "צדקה"?  )1(

מלבד שתי המשמעויות להבנת המילה "צדקה" שבפירוש רבי יוסף קרא, יש למילה משמעות נוספת.   )2( 

לפניך ארבעה ציטוטים שהמילה "צדקה" כתובה בהם.

בחר בשלושה מן הציטוטים שלפניך, וכתוב את משמעות המילה "צדקה" בכל אחד מהם. היעזר בכלל של   

רבי יוסף קרא. 

ֶבָה ּלֹו ְצָדָקה" )בראשית, פרק ט"ו, פסוק ו'(.  ְחׁשְ ה' ַוּיַ "ְוֶהֱאִמן ּבַ  —  

ט" )בראשית, פרק י"ח, פסוק י"ט(.  ּפָ ֶרְך ה' ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמׁשְ ְמרּו ּדֶ ְוׁשָ  —  

ְצָוה ַהּזֹאת" )דברים, פרק ו', פסוק כ"ה(.   ל ַהּמִ ֹמר ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכָ י ִנׁשְ נּו ּכִ ְהֶיה ּלָ "ּוְצָדָקה ּתִ  —  

ד ָעׁשֹוק" )ירמיה, פרק כ"ב, פסוק ג'(. ילּו ָגזּול ִמּיַ ט ּוְצָדָקה ְוַהּצִ ּפָ "ֲעׂשּו ִמׁשְ  —  

)4 נקודות(

/המשך בעמוד 5/
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פרקים ל"ז-ל"ח — דמותו של יהודה   .4

עיין בפרק ל"ז, פסוקים י"ח-כ"ז.   )1( א. 

מה אפשר ללמוד מפסוקים אלה על מעמדו של יהודה בקרב אחיו? בסס את דבריך על הכתוב.   

על פי פסוקים כ"ו-כ"ז, כתוב שני נימוקים של יהודה שנועדו לשכנע את אחיו לנהוג ביוסף על פי עצתו.  )2(

)8 נקודות(

ֶרד ְיהּוָדה ֵמֵאת ֶאָחיו" )פרק ל"ח, פסוק א'(. ֵעת ַהִהוא ַוּיֵ "ַוְיִהי ּבָ  )1( ב. 

על פי שני פירושים שונים שלמדת, הסבר את הקשר בין ירידת יהודה מאת אחיו ובין מכירת יוסף.  

ֵרף" )פרק ל"ח, פסוק כ"ד(. ה ָהָרה ִלְזנּוִנים ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה הֹוִציאּוָה ְוִתּשָׂ ֶתָך ְוַגם ִהּנֵ ּלָ ָמר ּכַ ד ִליהּוָדה ֵלאֹמר ָזְנָתה ּתָ ּגַ "ַוּיֻ  )2(

על פי פירוש שלמדת, הסבר מה אפשר ללמוד על מעמדו של יהודה מחומרת העונש שהטיל יהודה על תמר.  

)8 נקודות(

ִני ָעִליָת" )פרק מ"ט, פסוק ט'(. ֶרף ּבְ בברכה שבירך יעקב את בניו לפני מותו נאמר ליהודה: “ּגּור ַאְרֵיה ְיהּוָדה ִמּטֶ ג. 

רש"י: "מטרף — ממה שחשדתיך ב'ָטֹרף ֹטרף יוסף' 'חיה רעה אכלתהו' )פרק ל״ז, פסוק ל״ג(.    

בני עלית — סילקת את עצמך ואמרת 'מה בצע' )פרק ל״ז, פסוק כ״ו(.

וכן מהריגת תמר שהודה 'צדקה ממני' )פרק ל״ח, פסוק כ״ו(".

על פי רש"י, ציין שתי תכונות חיוביות של יהודה, והסבר בנוגע לכל אחת מהן מדוע היא חיונית למנהיג.   

)4 נקודות(

/המשך בעמוד 6/
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פרק ל"ט   .5

ת ֲאֹדָניו ֶאת ֵעיֶניָה ֶאל יֹוֵסף" )פסוק ז'(. א ֵאֶשׁ ָ ׂשּ ה ַוּתִ ָבִרים ָהֵאּלֶ “ַוְיִהי ַאַחר ַהּדְ  )1( א. 

על פי פסוקים א'-ו', כתוב שני גורמים אפשריים לרצון של אשת פוטיפר להתקרב אל יוסף.   

עיין בפסוקים ז'-י"ג.   )2(

י" )פסוק י"ב(.  ְכָבה ִעּמִ ִבְגדֹו ֵלאֹמר ׁשִ הּו ּבְ ׂשֵ ְתּפְ "ַוּתִ   
כתוב מה היו הנסיבות שאפשרו לאשת פוטיפר להאשים את יוסף באונס לאחר שסירב לבקשתה בכל הפעמים 

הקודמות, והסבר מהי הסכנה בנסיבות אלה.

)8 נקודות(

על פי פירוש שלמדת לפסוק י"א, הסבר מה מנע מיוסף לחטוא, ומה היה עלול להיות ההפסד שלו אילו חטא.   )1( ב. 

ציין שתי נקודות דמיון בין תיאור חייו של יוסף בבית פוטיפר )פסוקים ב'-ו'( ובין תיאור חייו בבית הסוהר    —  )2(

)פסוקים כ"א-כ"ג(.    

בסס אחת מנקודות הדמיון על הפסוקים.   —

)8 נקודות(

עיין בפרק מ', פסוקים י"ג-ט"ו, ובפירוש שלפניך:   ג. 

רלב"ג )לפרק מ', פסוק ט"ו(: "ראוי ַלָשֵלם שיהיה כוסה ]מכסה[ קלון האנשים, ואף כי גמלוהו רע. הלוא תראה כי   

יוסף לא רצה לגלות חרפת אשת אדוניו אל שר המשקים אבל אמר לו: 'וגם פה לא עשיתי מאומה' ". 

מהי השאלה בנוגע להתנהגות של יוסף שרלב"ג עונה עליה בפירושו?  )1(

על פי רלב"ג, הסבר מהי המידה הטובה של יוסף שאפשר ללמוד מדבריו לשר המשקים.   )2(

)4 נקודות(

/המשך בעמוד 7/



תנ"ך, קיץ תשע"ח, מס' 002581 - 7 -

 חלק ב — מלכים ב וישעיה  )28 נקודות(
ענה על שתיים מן השאלות 9-6 )לכל שאלה — 14 נקודות(.

שים לב: שאלה 9 מיועדת לתלמידים שלמדו את יחידת הבחירה "ביטחון והשתדלות".

ישעיה, פרק ב'   .6

עיין בפסוקים א'-ד'.  א. 

ל ַהּגֹוִים" )פסוק ב'(.  “ְוָנֲהרּו ֵאָליו ּכָ  )1(

על פי פירוש שלמדת, הסבר את הדימוי שבדברי הנביא.  

א גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב" )פסוק ד'(. “לֹא ִיּשָׂ  )2(

על פי פירוש שלמדת, הסבר כיצד הבטחה זו נובעת מן הנאמר בתחילת פסוק ד'.   

)5 נקודות(

רש"י )לפסוק ו'(: “כי נטשתה עמך בית יעקב — הנביא מיסב הדיבור אל השכינה... דבר אחר: הנביא מוכיחן ואמר  ב. 

להם כן...".

על פי רש"י, מה הן שתי האפשרויות לפרש אל מי הנביא פונה?  )1(

הסבר את הקשר בין שני חלקי הפסוק על פי כל אחת מן האפשרויות.   )2(

)5 נקודות(

אֹור ה' " )פסוק ה'(.  “ְלכּו ְוֵנְלָכה ּבְ ג. 

מלבי"ם )לפסוק ה'(: " בית יעקב — ... קורא אל בית יעקב: אם כן, אתם לכו מעתה באור ה' ְוִלְּמדו קל וחומר ממה   

שיעשו העמים לעתיד.

וגם אתם, לא ככל העמים תצטרכו לבקש ֵמֹאֶפל ּוַמְחָׁשְך את ה' בציון, כי האור זורח על ראשכם רק אתם לכו באורו“.   

)1(  עיין בפסוק ג' ובפסוק ה'. מהו ה"קל וחומר" שישראל צריכים ללמוד מן העמים?

על פי מלבי"ם, הסבר בלשונך מהו היתרון של עם ישראל על הגויים.   )2(

)4 נקודות(

/המשך בעמוד 8/



תנ"ך, קיץ תשע"ח, מס' 002581 - 8 -

ישעיה, פרק י'   .7

ְפֶאֶרת רּום ֵעיָניו"  ּור ְוַעל ּתִ ִרי גֶֹדל ְלַבב ֶמֶלְך ַאּשׁ ָלִם ֶאְפֹקד ַעל ּפְ ַהר ִצּיֹון ּוִבירּוׁשָ הּו ּבְ ל ַמֲעׂשֵ ע ה' ֶאת ּכָ י ְיַבּצַ "ְוָהָיה ּכִ  א. 

)פסוק י"ב(.

פסוק זה רומז לשני אירועים המוזכרים במלכים ב, פרק י"ח ופרק י"ט — אחד בנוגע לירושלים ואחד בנוגע לאשור.   

מה הם אירועים אלה? בסס כל אחד מן האירועים על הכתוב במלכים ב.      )5 נקודות(

עיין בדברי רבשקה במלכים ב, פרק י"ח, פסוקים כ"ה-ל"ה. ב. 

הסבר את הסתירה בין הכתוב בפסוק כ"ה ובין הכתוב בפסוק ל"ה.   )1(

ה“ )פסוק כ"ד(.  ּכָ ֶבט ַיּכֶ ּשֵׁ ּור ּבַ ב ִצּיֹון ֵמַאּשׁ י יֵֹשׁ יָרא ַעּמִ “ַאל ּתִ  )2(

מלבי"ם: "לכן אל תירא עמי — הגם ]למרות[ ששאר אומות ייראו מאשור, אתה עמי אל תירא, והגם ]למרות[   

שגם עשרת השבטים ייראו מאשור, על כל פנים אתה עמי יושב ציון אל תירא מאשור — כי לא יוכל לך."  

על פי מלבי"ם, ישעיהו הרגיע את העם בדבריו אלה לאחר שרבשקה ניסה להפחיד אותם.  

צטט משפט מדברי רבשקה שכנגדו נאמרו דברי ישעיהו אלה, על פי מלבי"ם.  

)5 נקודות(

עיין בפירוש רמב"ן לבראשית, פרק ט"ו, פרק י"ד: ג. 

“כאשר תצא הגֵזרה על פי נביא... אם שמע אותה ]אדם[ ורצה לעשות רצון בוראו כנגזר, אין עליו חטא אבל יש   

לו זכות בו... אבל אם שמע ַהִמְצָווה ]שגזר הנביא[ והרג אותו לשנאה או לשלול אותו ]לקחת ממנו שלל[, יש עליו 

העונש כי הוא לחטא נתכוון, ועבירה הוא לו“.

על פי רמב"ן, הסבר באיזה תנאי נחשב מַבצע הגֵזרה שגזר הנביא לבעל זכות ובאיזה תנאי הוא נחשב לבעל עבירה.   )1(

הסבר את הקשר בין דברי רמב"ן אלה ובין ישעיה, פרק י', פסוקים ה'-ט"ו.    )2(

)4 נקודות(

/המשך בעמוד 9/
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ישעיה, פרק י"א, פרק ל"ה   .8

עיין בפרק י"א, פסוקים ו'-ח'.  א. 

בפסוקים אלה מתואר השינוי שיתרחש בעת הגאולה. 

על פי הפרשנים, יש שתי גישות לפרש את הפסוקים. 

בחר באחד משני הציטוטים שלפניך, והסבר אותו על פי שתי גישות פרשניות שלמדת. 

“ּוָפָרה ָוֹדב ִּתְרֶעיָנה ַיְחָּדו ִיְרְּבצּו ַיְלֵדיֶהן" )פסוק ז'(.

“ְוִשֲׁעַשׁע יֹוֵנק ַעל ֻחר ָּפֶתן" )פסוק ח'(.

)5 נקודות(

עיין בפרק ל"ה, פסוקים ה'-י'.  ב. 

בפסוקים אלה מתוארים שינויים שיתרחשו בעת הגאולה בשני תחומים. 

ציין מה הם שני התחומים, וצטט מן הפסוקים דוגמה לשינוי בכל אחד מתחומים אלה.         )5 נקודות(

“פעמים שההיסטוריה היא הנותנת את הפירוש הנכון לכמה פסוקים בספר הספרים... לנגד עינינו הולכות ומתמלאות  ג. 

הבטחות הנצח של נביאי ישראל".                       )מתוך דבריו של הרב יצחק הלוי הרצוג, רבה הראשי הראשון של מדינת ישראל( 

ֵצי תמונות מן ההיסטוריה של מדינת ישראל. לפניך שלושה ִמְקּבְ

בחר בשני מקבצי תמונות והסבר בנוגע לכל מקבץ תמונות שבחרת כיצד באה בו לידי ביטוי אחת מנבואות ישעיהו   

שלמדת. בסס את דבריך על הכתוב.         )4 נקודות(

/המשך בעמוד 10/ 
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מקבץ תמונות 2 מקבץ תמונות 1   

 

ביום הכרזת האו"ם על הקמת מדינה יהודית
כ"ט בנובמבר 1947

)צילום: הנס פין, מתוך הארכיון הציוני(

 ניצולי שואה יוצאי יוון על אוניית מעפילים 
בנמל חיפה, 1947

עולים מארצות הברית 
בנמל התעופה בן־גוריון, 2014

עולים מתימן בדרכם למטוס, 1948
)צילום: קלוגר זולטן(

בול לציּון העלייה ההמונית לישראל בשנות החמישים

/המשך בעמוד 11/
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מקבץ תמונות 3

דיווח בעיתון על הקמת נקודות יישוב חדשות בנגב

הנחת צינורות למוביל הארצי קידוח לשאיבת מים בנגב

)מתוך אתר חברת "מקורות"(

/המשך בעמוד 12/
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שאלה זו מיועדת לתלמידים שלמדו את יחידת הבחירה "ביטחון והשתדלות". שים לב! 

ביטחון והשתדלות  .9

עיין במלכים ב, פרק י"ח, פסוקים א'-ח'. א. 

הסבר את הקשר בין המעשים שעשה חזקיהו בתחום הדתי ובין ההחלטה שלו למרוד באשור.   )1(

כתוב שתי מטרות שחזקיהו קיווה להשיג באמצעות המרד באשור.   )2(

)5 נקודות(

חזקיהו ואנשי יהודה התכוננו למרד במגוון דרכים.  ב. 

עיין בישעיה, פרק כ"ב, פסוקים ט'-י"א, והסבר שתיים מן ההכנות למרד המוזכרות בדברי ישעיהו.   )1(

עיין בישעיה, פרק כ"ב, פסוקים א'-ב' ופסוק י"ג.   )2(

על פי תוכחת ישעיהו, הסבר מה הייתה ההתנהגות הפסולה של אנשי יהודה לאחר ההכנות למרד באשור,   

וכתוב מהו המעשה שהיה עליהם לעשות.   

)5 נקודות(

עיין בתהלים, מזמור ל"ג, פסוקים י"ג-כ"ב, ובישעיה, פרק ל"א, פסוקים א'-ג'.  ג. 

הסבר מהו הניגוד בין התפיסה שמזמור ל"ג מבטא ובין התפיסה של העם, על פי דברי ישעיהו.

בסס את דבריך על ציטוט מדברי ישעיהו ועל ציטוט מנוגד לו מתהלים. 

)4 נקודות(

/המשך בעמוד 13/
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חלק ג — יונה ותהלים  )12 נקודות(
ענה על אחת מן השאלות 11-10 )12 נקודות(.

יונה  .10

עיין בפרק ב', פסוקים ב'-י"א. א. 

ראב"ע )לפרק ב', פסוק ב'(: "כל תפילת נביא וברכתו היא ברוח נבואה".  )1(

מהו הקושי שראב"ע מיישב בפירושו?  

"יונה נשתכנע שה' חפץ בחייו ולא במותו... על כן אין בתפילתו אף מילה אחת של בקשה להצלה".   )2(
)הרב מנדל הירש, מתוך "סדר ההפטרות"(

הסבר כיצד השתכנע יונה שה' אינו חפץ במותו.  

)6 נקודות(

עיין בפרק ג', פסוקים ה'-י'.  ב. 

אילו פעולות עשו אנשי נינֵוה כדי לבטא את חזרתם בתשובה, ואילו פעולות הם נדרשו להוסיף ולעשות   )1( 

על פי צו המלך )בפסוקים ז'-ט'(?

ציין מאפיין המשותף להתנהגות של מלך נינֵוה המתוארת בפרק ג' ולהתנהגות של רב החובל המתוארת בפרק א'.   )2(

)6 נקודות(

/המשך בעמוד 14/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

- 14 -

תהלים, מזמור קכ"ו   .11

יַבת ִצּיֹון" )פסוק א'(. ׁשּוב ה' ֶאת ׁשִ ֲעלֹות ּבְ יר ַהּמַ “ׁשִ א. 

יש המפרשים שאת המזמור הזה אמרו השבים מגלות בבל לארץ־ישראל, ויש המפרשים שמזמור זה הוא תפילה של   

יושבי הגולה בנוגע לעתיד. 

בסס כל אחת מן הגישות על ביטוי מלשון הפסוקים.         )6 נקודות(

עיין בפסוקים ה'-ו'.  ב. 

הסבר מדוע האדם הזורע בוכה ומדוע האדם הקוצר שמח.   )1(

על פי הפרשנים, פסוקים אלה הם משל לעניין שהמזמור כולו עוסק בו .   )2(

על פי הנמשל, מהי משמעות הבכי בעת הזריעה ומהי משמעות הרינה בעת הקציר?  

)6 נקודות(


