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 05/01/2014 ד"תשע שבט' ד ראשון יום                                   ד"בס

 .נושאשאלת  –יח"ל  5לקראת בחינת הבגרות בתנ"ך לתלמידי 

 למורים שלום,

שלא נלמד )אנסין(. הכנסת סעיפי ג'  על קטע בוחןה חלקהחדשה הורד מתוך שאלון הבגרות ההלימודים כנית ובת

דד עם חומר בלתי מוכר, להתמוומיומנויותיו,  לתת מענה חלקי לרצון לבחון את יכולתו של התלמידבשאלות השונות באה 

  בתוך כל נושא ופרק.

הפן היחיד אותו אנו רוצים להקנות לתלמידים בנוסף על הידע. אנו מצפים מתלמיד  ןואולם, המיומנויות אינ

שנות כל במהלך שלמד בתנ"ך  ה של חומרים שוניםמסוגל לעשות אינטגרצילהיות  ,עשרה שנות לימוד–שתיםבתום 

פיסקה ה עצמאית של בכתיבצריכה לבוא לידי ביטוי . אמירה זו  בעלת אופי מסכםמשמעותית אמירה לגבש ו ,יולימוד

 מכלול. נושא כאלא רואה  ,בפרטיםרק עוסקת אשר איננה  קצרה

חומרי לימוד שנלמדו לא רק  שובה שתאגד תעל התלמיד יהיה לכתוב של התוכנית החדשה,  ארוך הטווח בחזון

ישעיהו ב', ירמיהו, תפילת שלמה, ) בעם ישראל בית המקדשעבודת של  המקומ: כגון בכתות י' וי"א.אלא גם  ,בכיתה י"ב

 הנביא ושליחותו )אליהו, יונה , ישעיהו, ירמיהו( בין הנביא למלך )נתן, ישעיהו, ירמיהו(, מנהיגות )דוד, יאשיהו, נחמיה(,

  .אתגרים חברתיים )דברים, ישעיהו, נחמיה(נחמיה(, 

, )עם אפשרות להפניה למקור בכיתה י"ב בלבדהעוסקת בחומרים שנלמדו  נושאבבחינה שאלת נשלב זה, בשלב 

 (. ולא מתוך עיון מעמיק שנלמד בעבר לצורך השוואה, נוסף אחד

 ה בנויה משני סעיפים:תהיכפי שתופיע החל מבחינת הבגרות של קיץ תשע"ד,  נושאשאלת ה

 הנושא. הפותחת את שאלה ממוקדת תשובה על התלמיד ידרוש מן  -סעיף א'

 שניתנו לו.נקודות ה על פי ,)עד עשר שורות( על הנושאעצמאי  ידרוש מן התלמיד לכתוב חיבור קצר סעיף ב'

 כיצד ניתן להכין את התלמידים לכתיבה מסוג זה?   

פיסקה בעלת  בעצמם של לימוד של יחידות שונות, ניתן להטיל על התלמידים לכתובההוראה השוטפת, בסיומו  במהלך

 נושא שנלמד. ניתן לתרגל כתיבה של פיסקה במבנה קבוע של:ה לעאופי סכומי 

 .א. משפט פתיחה המציג את הנושא

 קים מן הכתוב.תוך כדי ביסוס הטענות על פסו שאליהן התבקש התלמיד להתייחס, ,קודותב. משפטים בהם יידונו הנ

 .ג. משפט סיכום

 בהצלחה!

 מירי שליסל, מפמ"רית 
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 המקדש:  - נושאדוגמא לשאלת 

למקדש. עיין  להתייחס כראויבית המקדש מהווה מרכז רוחני ודתי לעם ישראל ואולם, לא תמיד ידע עם ישראל  (1)

בפרק  ים. מה מוביל למהפךב ותאר את מצבו של המקדש בשתי התקופות המתוארות בפרק"כ -א"במלכים ב' פרקים כ

 ?כ"ב

של  טענתועשר שורות( בו תציג את כהנביאים ירמיהו וחגי מוכיחים את העם בעניין בית המקדש. כתוב חיבור קצר )בן  (2)

 . שהוא מציב לעם בנושא המקדש. בסס דבריך על הפסוקים וההבטחה הדרישהכל אחד מהם כלפי העם ואת 

 

בנה מזבחות לעבודה זרה בבית טימא את בית המקדש, הוא דש היה גרוע. בימיו של מנשה מלך יהודה היחס למק  (1)

עשה בדק בית  . יאשיהו, נהג באופן הפוך לחלוטיןנכדו  יאשיהו המקדש ואף שם את פסל האשרה בבית המקדש. 

זיר את בית המקדש ובעקבות מציאת ספר התורה הוא כורת עם העם ברית שבמרכזה החזרת הוא מחבמקדש, 

 ו עבור עם ישראל. למרכזיות

במקדש עצמו מקום שיגן על העם ואויבים לא יוכלו להרוס אותו בשל  יםרוא על כך שהםהעם מוכיח את ירמיהו  (2)

.  הבאים למקדש אינם מקיימים את מצוות ה' ומזלזלים במעשיהם הרעים בערכים ובתכנים קדושתו )ה' יגן עליו(

עשיהם כיון שהם בטוחים שה' לא ייתן לאויביהם לפגוע בו. הם אינם מרגישים צורך לתקן את מ. שמייצג המקדש

ר ְוִהָשֵבע   ְוָנֹאף ָרֹצח   ֲהָגֹנב( ט) ז קֶּׁ שֶּׁ ֵטר ל  ל ְוק  ָבע  ֲחֵרי ְוָהֹלְך ל  ר ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים א  ם לֹא ֲאשֶּׁ ְעתֶּׁ ם( י) :ְיד  ם ּוָבאתֶּׁ ְדתֶּׁ ֲעמ   ו 

י ִית ְלָפנ  ב  ה ב  זֶּׁ ר ה  ם ָליועָ  ְשִמי ִנְקָרא ֲאשֶּׁ ְרתֶּׁ ֲאמ  ְלנּו ו  ן ִנצ  ע  תֹוֵעבֹות ָכל ֵאת ֲעׂשֹות ְלמ  ה ה  ירמיהו דורש מהם  :ָהֵאלֶּׁ

ת ֵתיִטיבּו ֵהיֵטיב ִאם ִכי( ה) לעבוד את ה', לדון דין אמת ולשפוט בצדק ראויים: לעשות מעשים  ם אֶּׁ ְרֵכיכֶּׁ ת ד   ְואֶּׁ

ם ְלֵליכֶּׁ ע  ֲעׂשּו ָעׂשֹו ִאם מ  ְלָמָנה ָיתֹום ֵגר( ו:)ֵרֵעהּו ּוֵבין ישִא  ֵבין ִמְשָפט ת  ֲעֹשקּו לֹא ְוא  ל ָנִקי ְוָדם ת  ָמקֹום ִתְשְפכּו א   ב 

ה זֶּׁ ֲחֵרי ה  ע ֵתְלכּו לֹא ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ְוא  ם ְלר  לחיות בירושלים ובית המקדש ימשיך  מבטיח להם שיוכלוואז  :ָלכֶּׁ

ְנִתי( ז) להיות המרכז שלהם ְת  ְוִשכ  םאֶּׁ ָמקֹום כֶּׁ ה ב  זֶּׁ ץ ה  ר ָבָארֶּׁ ִתי ֲאשֶּׁ ם ָנת  ֲאבֹוֵתיכֶּׁ ד עֹוָלם ְלִמן ל   עֹוָלם ְוע 

. הם עסוקים בחייהם הפרטיים ואינם שהם אינם מתאמצים לבנות את המקדשי עם ישראל חגי טוען כלפ

ר ֹכה( ב) א פרק חגי מתפנים לבניית המקדש. ה ָהָעם ֵלאֹמר ְצָבאֹות 'ה ָאמ  זֶּׁ ת לֹא רּוָאְמ  ה  ת בֹא עֶּׁ   ְלִהָבנֹות 'ה ֵבית עֶּׁ

 ,בכך  והאכזבה שלהם מתהליך שיבת ציון עד כה מרפים את ידם מלבנות את המקדש. הכלכלי הקשה םמצב

מעידים שהם לא מבינים את החשיבות של המקדש. הוא דורש מהם להתגייס ולהקים את המקדש הם  ,למעשה

( ח) א פרק חגימרות הקשיים שלהם יהיה גדול וראוי וה' יתכבד בו. בית המקדש שהם יקימו לומבטיח לכם כי 

ם ָהָהר ֲעלּו ֲהֵבאתֶּׁ ָבִית ּוְבנּו ֵעץ ו  ה ה  ְרצֶּׁ ָכְבָדה ואכבד בֹו ְואֶּׁ ר ְואֶּׁ  :'ה ָאמ 



 מדינת ישראל
 משרד החינוך 

 מינהל החינוך הדתי
  הפיקוח  על הוראת התנ"ך

 

 

 


