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נקודות  60  —   )20x3(  — פרק ראשון 

נקודות  40  —   )20x2(   — 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 המצולמים מן התנ"ך בא השם המפורש 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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ת ו ל א ש ה
פרק ראשון  )60 נקודות(

בפרק זה עליך לענות על שלוש מהשאלות 4-1.

בכל שאלה שבחרת, ענה על שניים מהסעיפים א-ג. 

)לכל סעיף — 10 נקודות; סה"כ לכל שאלה — 20 נקודות(

קרא בראשית, כ'.  .1 

  

/המשך בעמוד 3/
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ענה על שניים מהסעיפים א-ג.

קרא פסוקים 7-3, 14 בקטע שלפניך.  )1( א.   

מהי מטרת החלום? האם הושגה? הוכח את דבריך.      )6 נקודות(  

קרא פסוק 11 בקטע שלפניך.  )2(

על פי הסיפור, האם לדעתך החשש של אברהם בנוגע לאנשי גרר היה מוצדק?   

נמק את דבריך.          

)4 נקודות(

על אברהם נאמר כי היה נביא )פסוק 7(. קרא את המדרש שלפניך. ב. 

העולם...  אומות  לנביאי  ישראל  נביאי  בין  מה  הלילה'...  בחלום  אבימלך  אל  אלהים  'ויבא   "  

ורבותנו אמרו: ]משל[ למלך שהיה לו אישה ופילגש, כשהוא הולך אצל אשתו הוא הולך בפרהסיא 

)=באופן גלוי(, וכשהוא הולך אצל שפחתו )=פילגשו( הולך במטמוניות )=בסתר(, כך אין הקדוש 

ברוך הוא נגלה על אומות העולם אלא בלילה".

)מדרש רבה, וירא, נ"ב, ה'(

קרא פסוק 3 בקטע שלפניך.   )1(

מה בפסוק זה עורר את השאלה המועלית במדרש?  הסבר.         )5 נקודות(  

הסבר כיצד המדרש מדגיש את המעמד של אברהם לעומת המעמד של אבימלך.            )2(

)5 נקודות(  

קרא פסוקים 6-5 בקטע שלפניך. ג. 

בפסוק 5 אבימלך מבהיר את כוונת מעשהו באמצעות שני צירופי מילים, ובפסוק 6   

ה' מזכיר רק אחד מצירופי המילים האלה.  

איזה מצירופי המילים החסיר ה'?          )4 נקודות(  )1(   

ה' מבהיר בדבריו מדוע לא נגע אבימלך בשרה.   )2( 

כיצד הבהרה זו יכולה להסביר את השמטת צירוף המילים שציינת בסעיף )1(?   

)6 נקודות(   

  /המשך בעמוד 4/
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קרא בראשית, ל"ז, 11-1.  .2 

 /המשך בעמוד 5/
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ענה על שניים מהסעיפים א-ג.   

קרא פסוקים 8-2 בקטע שלפניך.  )1(  א. 

כיצד החלום הראשון של יוסף מבטא את היחסים בינו לבין משפחתו במציאות?    

פרט את דבריך, ובסס אותם על הכתוב.      )5 נקודות(  

הבא שתי הוכחות שבחלום השני )פסוק 9( מעמדו של יוסף בעיני עצמו רם יותר   )2(

ממעמדו בחלום הראשון )פסוק 7(.      )5 נקודות(

קרא גם בראשית, כ"ח, 16-10.  )1( ב. 

ציין הבדל עקרוני אחד בין החלום הנזכר בקטע זה ובין חלומות יוסף בקטע שלפניך.   

 בסס את דבריך על הכתוב.       

)5 נקודות(

בספר חלומות אכדי כתוב: "אם ]בחלומו[ הוא יורד לשאול, ימיו יהיו ארוכים. אם ]בחלומו[   )2(

הוא הולך לארץ 'שאין ממנה שיבה', ימיו יהיו ארוכים".  

)מתוך: נ' שופק, "עיון מחודש בחלומות השרים ופרעה בסיפור יוסף"(

האם תגובת האחים ותגובת האב על חלומות יוסף בקטע שלפניך עולה בקנה אחד עם    

דרך פתרון החלומות שמציע ספר החלומות האכדי?   נמק את דבריך.         )5 נקודות(

קרא פסוק 10 בקטע שלפניך ואת שני הפירושים שלפניך. ג. 

רד"ק: אני ואמך — כשם שאי־אפשר לאמך שכבר מתה, כשם שבטל החלום בזה, כך בטל   

כולו.

ראב"ע: אני ואמך — על בלהה שפחת אמו שגידלה אותו.  

לדעת מי מן הפרשנים האלה יעקב סבור שהחלום של יוסף אינו חלום אמת?  נמק את דבריך.         

 /המשך בעמוד 6/
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קרא בראשית, מ', 23-8.  .3 

/המשך בעמוד 7/
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ענה על שניים מהסעיפים א-ג.  

קרא פסוקים 11-9, 17-16 בקטע שלפניך.  )1(  א. 

על פי פסוקים אלה, הסבר מדוע חשב שר האופים שפתרון חלומו יהיה דומה    

לפתרון החלום של שר המשקים.      )5 נקודות(  

בפסוקים 13, 19 בקטע שלפניך נזכר הביטוי "ִיׂשא פרעה את ראשך".   )2( 

כיצד השימוש בביטוי זה מדגיש את ההבדל בפתרון של כל חלום?          )5 נקודות(

)1(  קרא פסוקים 15-14 בקטע שלפניך.  ב. 

הסבר מה ביקש יוסף משר המשקים.         )3 נקודות(  

קרא גם בראשית, מ"א, 9.  )2(

יש הטוענים ששר המשקים בדבריו בפסוק זה מתייחס למסופר בבראשית, מ', 3-1,   

ויש הטוענים שהוא מתייחס למסופר בפסוק 23 בקטע שלפניך.

הסבר מהו החטא של שר המשקים, על פי כל אחת מן הטענות.       )7 נקודות(  

"ויאמר אליהם יוסף הלוא לאלֹהים פתרֹנים ספרו נא לי" )פסוק 8(. ג. 

מהי הסתירה לכאורה בין החלק הראשון בדברי יוסף בפסוק זה ובין החלק השני בדבריו?          )1(

)5 נקודות(

קרא גם את התרגום לעברית של דניאל, ב', 9-8, 20-17, 23.         )2(

 

 

 

כיצד דברי דניאל בקטע זה עשויים ליישב את הסתירה שעליה כתבת בסעיף )1(?      

)5 נקודות(  

/המשך בעמוד 8/
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קרא בראשית, ט"ו, 17-1.  .4

 

 

 

 

/המשך בעמוד 9/
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ענה על שניים מהסעיפים א-ג.  

קרא פסוקים 4-1 בקטע שלפניך. א.   

"שכרך הרבה מאֹד" )פסוק 1(.  )1(

מדוע אברם מסתייג מהבטחה זו של ה' בנוגע למתן שכר?      )5 נקודות(  

כיצד ה' מבטל את ההסתייגות של אברם בנוגע לשכרו?        )5 נקודות(  )2(

יש הטוענים שבברית בין הבתרים התגלה אלוהים לאברם בחלום.  )1( ב.	

בסס טענה זו על ראיה אחת מן הקטע, והסבר את הראיה.      )4 נקודות(  

קרא גם זכריה, י', 2.  )2(  

האם הטענה המובאת בסעיף )1( עולה בקנה אחד עם דברי זכריה בפסוק זה?     

נמק את דבריך.       )6 נקודות(   

בריתות שנערכו במזרח הקדום נזכר ביתור של בעלי חיים. בטקסטים שעוסקים ּבִ ג. 

קרא את הקטע שלפניך מהחוזה הארמי מספירה, שנחתם בין המלך בר גאיה למלך מתעאל:   

"כאשר ייגזר העגל הזה, כך ייגזרו מתעאל ושריו".   

לפי הכתוב בחוזה הארמי מספירה, מהי המטרה של ביתור העגל?          )5 נקודות(  )1(

בפסוק 17 בקטע שלפניך מתואר מעבר בין בתרים.   )2(

מה מלמדת העובדה שרק האל עבר בין הבתרים על אופי הברית בקטע שלפניך?        

)5 נקודות(  

 

/המשך בעמוד 10/
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 פרק שני  )40 נקודות(
בפרק זה עליך לענות על שתיים מהשאלות 7-5 )לכל שאלה — 20 נקודות(.

קרא דברים, י"ג, 6-2.  .5

קרא גם ירמיה, כ"ג, 28-25. א. 

בכל אחד מן הקטעים האלה מוצג קריטריון לזיהוי נביא שקר.   

)6 נקודות( הסבר מהו הקריטריון בכל קטע.   )1( 

איזה מן הקריטריונים מובהק יותר, לדעתך?  נמק.         )4 נקודות(  )2(

קרא פסוקים 5-3 בקטע שלפניך. ב. 

על פי פסוק 4 היה אפשר להניח כי הנביא או חולם החלום פועל מטעם ה'.

הסבר טענה זו, ובסס אותה על הכתוב.        )10 נקודות( 

קרא ישעיה, כ"ט, 8-7.  .6

לפי פסוק 8 בקטע שלפניך, הסבר מהו הקשר בין החלום למציאות, לדברי הנביא.  א. 

)10 נקודות(

על רקע הנסיבות המתוארות בפסוק 7, מהו המסר בדברי הנביא בפסוק 8?    )10 נקודות( ב. 
/המשך בעמוד 11/
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קרא שיר השירים, ה', 8-2.  .7

יש הטוענים שפסוקים אלה מתארים חלום שחלמה הנערה.  )1( א. 

הבא מפסוקים אלה שתי הוכחות העשויות לתמוך בטענה שמדובר בחלום ולא   

במציאות, והסבר כל הוכחה.      )8 נקודות(

הבא מפסוקים אלה שתי דוגמאות המבטאות את הגעגועים של הנערה לדודה,   )2(

והסבר אותן.       )6 נקודות(  

, הוא חושש לממש את כמיהתו. ֵמּהַ לעתים אף שאדם ּכָ ב. 

כיצד באה לידי ביטוי בקטע שלפניך תכונה אנושית זאת?  בסס את דבריך על הכתוב.        

)6 נקודות(  

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך


