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הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שעה ורבע. א. 

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

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"ח, 22-10.  .1 

  

)שים לב: סעיפי השאלה בעמוד הבא.(
/המשך בעמוד 3/
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ענה על שניים מהסעיפים א-ג.

החלום שחלם יעקב בא להפיג חששות שהמסע לחרן מעורר אצלו. א.    

ציין שניים מן החששות האלה.  בסס את דבריך על הכתוב.      )4 נקודות(  )1(  

כיצד החלום מפיג את החששות של יעקב )שציינת בסעיף 1(?  בסס את דבריך   )2(

על הכתוב.       )6 נקודות(  

קרא פסוק 11 בקטע ואת פירוש רש"י שלפניך:   ב. 

רש"י: 'ויפגע במקום', לא הזכיר הכתוב באיזה מקום אלא במקום הנזכר במקום אחר, הוא הר 

 המוריה, שנאמר בו: 'וירא את המקום מרֹחק' )בראשית, כ"ב, 4(.

רש"י קובע שהמקום שעליו מדובר בקטע הוא הר המוריה. הוא מבסס את קביעתו    )1(

על השוואה לשונית בין בראשית, כ"ח, 11 לבראשית, כ"ב, 4.  

הסבר את קביעתו.       )5 נקודות(  

על בסיס איזה רעיון עשוי רש"י לפרש שהמקום המכּונה   )2(

"בית אלהים" ו"שער השמים" )פסוק 17( הוא הר המוריה ולא בית אל?           

)5 נקודות(  

קרא פסוקים 22-20 בקטע שלפניך. ג. 

הסבר, לאור פסוקים 15-12 בקטע שלפניך, מה מעורר תמיהה בנדר של יעקב.   )1(  

)5 נקודות(   

רו הבל ְיַנְחמּון" )זכריה, י', 2(. ְוא ידּבֵ "וחלֹמות הׁשָ  )2(

במה הנאמר בפסוק זה עשוי לפתור את התמיהה שציינת בסעיף )1(?     

)5 נקודות(  

  /המשך בעמוד 4/
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קרא בראשית, מ"א, 25-1.  .2 

)שים לב: המשך הקטע וסעיפי השאלה בעמוד הבא.(

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

קרא פסוקים 13-9 ופסוק 25 בקטע שלפניך. א. 

בכתובים האלה באים לידי ביטוי שני מאפיינים של חלום.  

מה הם שני המאפיינים האלה?  בסס את דבריך על הכתוב.  

קרא פסוק 8, פסוק 15 ופסוק 25 בקטע שלפניך. ב. 

האם פרעה תופס את חלומותיו כשני חלומות נפרדים או כחלום אחד?  בסס את   )1(

תשובתך על הכתוב.      )4 נקודות(

האם החרטומים מקבלים את אופן התפיסה של פרעה את חלומותיו, והאם יוסף   )2(

מקבל אותו?  בסס את תשובתך על הכתוב.      )6 נקודות(

לדעת נ' שופק )במאמרה "עיון מחודש בחלומות השרים ופרעה בסיפור יוסף בזיקה לחלומות  ג. 

המצריים"(, הקטע שלפניך סותר את התפיסה שרווחה במצרים העתיקה בנוגע 

ל"חלומות מלכים".   

ציין שני מאפיינים של "חלומות מלכים", לפי התפיסה שרווחה במצרים העתיקה.   )1(

)5 נקודות(    

הסבר במה המסופר בקטע שלפניך סותר את התפיסה שרווחה במצרים העתיקה בנוגע    )2(

ל"חלומות מלכים".          )5 נקודות(  
 /המשך בעמוד 6/
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קרא ירמיה, כ"ג, 32-23.  .3 

ענה על שניים מהסעיפים א-ג.  

יש הטוענים שבקטע שלפניך ירמיהו מביע עמדה מסתייגת מכוחו הנבואי של החלום.  א. 

כיצד צירוף המילים "נִביֵאי תרִמת ִלבם" )פסוק 26( עשוי ללמד על עמדה זו?      )1(

)5 נקודות(    

הבא מן הקטע דוגמה נוספת שעשויה ללמד על עמדה זו, והסבר אותה.        )2(

)5 נקודות(   

בפסוק 28 ירמיהו משתמש במטפורה הממחישה את ההבדל בין נביא שקר לנביא אמת.   )1( ב. 

מהי המטפורה, וכיצד היא ממחישה את ההבדל בין שני סוגי הנביאים?        

)5 נקודות(  

הסבר את שני הדימויים בפסוק 29 שבאמצעותם הנביא מתאר את חוויית ההתגלות   )2(

הישירה.       )5 נקודות(

ציין שני סיפורים אחרים במקרא שעומדים בסתירה לעמדת  ירמיהו )סעיף א( בנוגע לכוחו  ג. 

הנבואי של החלום. הסבר במה סיפורים אלה סותרים את עמדתו של ירמיהו.       

 /המשך בעמוד 7/
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שים לב!
המשך הבחינה בעמוד 8.

/המשך בעמוד 8/
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קרא מלכים א, ג', 15-5.  .4

 

 

 

 

)שים לב: סעיפי השאלה בעמוד הבא.(

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

קרא את דברי נ' שופק שלפניך: א.   

חלומות האינקּובציה ]...[ נבדלים מיתר החלומות בשל היותם חלומות יזומים, לא ספונטניים,   

שנוצרו באופן מלאכותי על ידי אנשים שהיו נתונים במצוקה. אנשים אלו נהגו לעלות לרגל 

למקום קדוש בתקווה ששם יתגלה להם האל בחלומם ובפיו מענה למצוקתם.

)"עיון מחודש בחלומות השרים ופרעה בסיפור יוסף בזיקה לחלומות המצריים"(

יש הטוענים שחלום שלמה בגבעון הוא "חלום אינקובציה".  

הסבר שתי מצוקות ששלמה נתון בהן לפי הקטע ממלכים א שלפניך. בסס את דבריך   

על הכתוב.  

הבקשה של שלמה מלמדת על התפקיד המרכזי של המלך.   )1(  ב. 

מהו תפקיד זה, ומה הן התכונות הנדרשות כדי למלא תפקיד זה?         )5 נקודות(  

יש הטוענים כי מה שה' העניק לשלמה )פסוק 12( הוא אמצעי שבעזרתו אפשר להשיג    )2(  

חלק מן הדברים האחרים ששלמה היה יכול לבקש, המפורטים בפסוק 11.   

הסבר טענה זו.        )5 נקודות(   

יש הטוענים כי הנאמר בקטע שלפניך נועד לתאר את שלמה באור חיובי ולהעניק תוקף  ג. 

למלכותו. 

ציין שלושה פרטים מן הקטע המעידים על תיאור חיובי של שלמה.       )5 נקודות(  )1(

כיצד הנאמר בקטע מעניק תוקף למלכות שלמה )מלבד התיאור החיובי(, ומדוע היה   )2(

צורך בכך? תוכל להיעזר במלכים א, א', 13-5.       )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 שופטים, ז', 15-9.  .5

קרא פסוקים 11-9 בקטע שלפניך. א. 

בדברי ה' לגדעון בפסוקים אלה, השורש יר"ד חוזר ארבע פעמים ומשמש בשתי משמעויות   

 שונות.

מה הן שתי המשמעויות?      )4 נקודות(  )1(

איזו משמעות של השורש יר"ד משמשת בתיאור הפעולה "וירד הוא ופרה נערו אל   )2(

ים אשר במחנה" )פסוק 11(, וכיצד פעולה זו עשויה ללמד על הלך רוחו  קצה הֲחֻמׁשִ

)=הרגשתו( של גדעון?        )6 נקודות(

קרא פסוקים 15-13 בקטע שלפניך. ב. 

הסבר את המשמעות הסמלית של לחם השעורים ושל האוהל בחלום המדייני, ואת   )1(

המשמעות הסמלית של השתלשלות האירועים בחלום.        )6 נקודות(

יש הטוענים כי בעקבות ביקורו של גדעון במחנה מדיין הוא היה יכול להסיק מסקנה   )2(

גם על המורל ששרר במחנה.      

כיצד הפירוש שהעניק המדייני לחלום היה יכול לסייע לגדעון ללמוד על המורל   

במחנה מדיין?  בסס את דבריך על הכתוב.         )4 נקודות( 
/המשך בעמוד 11/ 



תנ"ך, קיץ תשע"ב, מס' 001106, 133 - 11 -

קרא את התרגום לעברית של דניאל, ב', 30-27. א.   .6

בפסוקים 30-27 שלפניך דניאל מדבר על חלום נבוכדנאצר.  

האם מטרת החלום של נבוכדנאצר היא לחזות את העתיד או לעצב את העתיד?   )1( 

בסס את דבריך על הכתוב.      

)7 נקודות(  

קרא גם בראשית, מ"א, 38-32.  )2( 

מה תפקידו של החולם בנוגע למציאות שהחלום מבשר, על פי כל אחד מן הקטעים 

)דניאל, ב', בראשית, מ"א(?       )5 נקודות(

קרא את הקטע שלפניך מספר החלומות האשורי: ב. 

הו שמש, אתה השופט, שפוט את ריבי; הפוסק דין, פסוק את דיני. החלומות הרעים שהיו לי, הפוך   

)אותם( לטובים! כדי שאֵלך בדרך הישרה.

האם הפנייה לאל שמש מלמדת על תפיסה שלפיה החלום רק חוזה את העתיד או על תפיסה   

שלפיה החלום אף יכול לעצב את העתיד?  נמק את דבריך.       )8 נקודות(

/המשך בעמוד 12/
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קרא את דברי א' שנאן שלפניך:  .7

בספרות חז"ל נמצא מאמרים שונים ואף מנוגדים באשר למהותו של החלום ובאשר למקורו. לעתים יבוא   

חכם לטעון כי ה'חלום )הוא( אחד משישים לנבואה', רוצה לומר מעין זכר ושריד של התגלות אלוהית 

בתקופה שכבר פסקה בה נבואה מישראל )בבלי, ברכות נז, ע"ב( ]...[ ועל כן יש בכוחו לגלות נסתרות 

ולבשר עתידות ]...[ לעומת זאת יסברו אחרים כי אין בחלום כל ניצוץ אלוה, שהרי 'אין מראין לו לאדם 

אלא מהרהורי לבו' )שם נה, ע"ב(.
)"החלום במדרש ומדרש החלום"(

על פי קטע זה, הסבר את שתי הגישות בנוגע למקורם ולמהותם של החלומות.      )6 נקודות( א. 

קרא גם בראשית, ל"ז, 11-5; 20-19.  ב. 

כיצד אפשר להבין את התגובות של האחים ושל יעקב על חלומות יוסף, לפי כל אחת מהגישות   

שהסברת בסעיף א?  הדגם את דבריך, ובסס אותם על הכתוב.      )14 נקודות(

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך


