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נקודות  52  —   )26x2(  — פרק ראשון 

נקודות  48  —   )16x3(   — 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  )52 נקודות(

ענה על שתיים מהשאלות 3-1  )לכל שאלה — 26 נקודות(.

קרא רות, ד'.  .1

 רות, ד'

/המשך בעמוד 3/ )שים לב: המשך הפרק וסעיפי השאלה בעמוד הבא.( 
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קרא פסוקים 12-1 בפרק שלפניך, וגם בראשית, ל"ח, 26-24. א. 

בשני הקטעים האלה מתוארת סיטואציה דומה.  )1(  

מהי הסיטואציה בכל קטע?          )4 נקודות(  

בשני הקטעים האלה מעורבות נשים.  )2(

במה שונה כל אחת מן הנשים מבחינת מעורבותה ופעילותה בסיטואציה זו?  

בסס את דבריך על הכתוב.          

)10 נקודות(  

בדברי הברכה של העם והזקנים בפרק שלפניך נוצרת זיקה בין בראשית, ל"ח   )1( ב. 

ובין מגילת רות.    

ציין זיקה זו, והסבר אותה.        )6 נקודות(   

קרא פסוקים 22-13 בפרק שלפניך, וגם בראשית ל"ח, 30-27.  )2(  

שני הסיפורים מסתיימים בלידה.   

כיצד ההיסטוריה המקראית מושפעת מן הצאצאים שנולדו לתמר ולרות?    

בסס את דבריך על הכתוב.         )6 נקודות(   

/המשך בעמוד 4/
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קרא אסתר, ט', 28-13.  .2

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

/המשך בעמוד 5/  
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בפסוקים 16-15 מתוארים מעשי ההרג של היהודים בתושבי פרס.  )1( א. 

ציין צירוף מילים החוזר פעמיים בפסוקים אלה, והסבר כיצד הוא מבטא הפחתה     

מחומרת מעשיהם של היהודים.        )5 נקודות(  

קרא גם אסתר, ח', 13-10.  )2(  

ר, כפי שהובעה באמצעות  בַצו של אחשוורוש יש היתר שמחזק את מגמת המסּפֵ   

צירוף המילים )סעיף 1(.  הסבר קביעה זו, ובסס את דבריך על הכתוב.      )5 נקודות(   

מגילת אסתר ממסדת את חג הפורים ]...[ המגילה מספקת את הרקע ההיסטורי לחג הפורים,  ב. 

וקובעת את החובה לקיימו.
)אדל ברלין, "אסתר", מקרא לישראל(    

במה שונה מיסוד חג פורים ממיסוד חגי מקרא אחרים?      )8 נקודות(  )1(  

קרא אסתר, ט', 28-20  בקטע שלפניך.  )2(

הבא מפסוקים אלה שתי ראיות המעידות על מגמת המספר למסד את החג ולקבוע   

אותו בין חגי המקרא האחרים.  הסבר כל ראיה.       )8  נקודות(

/המשך בעמוד 6/
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קרא קהלת, י"א, 10-7; י"ב, 7-1, וקטע מעלילות גילגמש.  .3

קהלת, י"א, 10-7

 

קהלת, י"ב, 7-1

)שים לב: קטע נוסף וסעיפי השאלה בעמוד הבא.(

/המשך בעמוד 7/
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עלילות גילגמש

ַהּמֹוֶזֶגת ָאְמָרה ֵאָליו, ֶאל ִגְלַגֶמׁש: 73ה 

נּוד?! "ִגְלַגֶמׁש, ָאָנה ּתָ  

ְמָצא. ׂש לֹא ּתִ ַחּפֵ ר ּתְ ים ֲאׁשֶ ַהַחּיִ  

ְראּו ָהֵאִלים ֶאת ָהָאָדם, ר ּבָ ֲאׁשֶ ּכַ  

תּו ַעל ָהָאָדם, ָמֶות ׁשָ  

ָיָדם. ְמרּו ּבְ ים ׁשָ ְוֶאת ַהַחּיִ 73י 

ֵרְסָך ְמֵלָאה, ִהי ּכְ ה – לּו ּתְ ִגְלַגֶמֹש, ַאּתָ  

ַמח, שְֹ ה יֹום ָוַלְיָלה ּתִ ַאּתָ  

יֹום־יֹום ֲעֵשֹה ִשְֹמָחה,  

יֹום ָוַלְיָלה ְרֹקד ְוַשֵֹחק.  

ָגֶדיָך ְלָבִנים, לּו ִיְהיּו ְבּ 73טו 

ְטּבֹל, ַמִים לּו ּתִ רֹאְֹשָך לּו ְיִהי ָרחּוץ, ְבּ  

ָך, ַכּפְ ֶיֶלד ָהאֹוֵחז ּבְ ט ְבּ ַהּבֵ  

ֵחיְקָך – ַמח ּבְ שְֹ ַרְעָיה לּו ּתִ  

ט ]ָהָאָדם[! זֹו ְוָכֶזה ִמְֹשַפּ ָכּ  

גם קהלת וגם המוזגת בעלילות גילגמש ממליצים כיצד יש לחיות את החיים.  )1( א. 

הסבר שני פרטים מהמלצת קהלת בקהלת, י"א, 10-7, ושני פרטים מהמלצת המוזגת   

)סך הכול – ארבעה פרטים(.         )8 נקודות(

קרא גם קהלת, י"ב, 7-1.  )2(

האם ההמלצות של קהלת ושל המוזגת בנוגע לדרך שבה יש לחיות נובעות מאותן   

מסקנות?  נמק את תשובתך.       )9 נקודות(

קרא קהלת, י"א, 10-7. ב. 

קהלת מגביל את המלצותיו הניתנות בקטע.  

)9 נקודות( הסבר הגבלה זו. בסס את דבריך על הכתוב.          

/המשך בעמוד 8/
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פרק שני  )48 נקודות(
ענה על שלוש מהשאלות 8-4 )לכל שאלה — 16 נקודות(.

קרא שיר השירים, א', 8-1.  .4

"שיר השירים אשר לשלמה" )פסוק 1(. א. 

מדוע חיבור המגילה מיוחס לשלמה? הבא ראיה אחת מן הקטע שלפניך    

וראיה אחת ממלכים א, ה', 12.       )4 נקודות(

קרא פסוקים 8-7. ב. 

מה מבקשת הרעיה מן הדוד? בסס את דבריך על הכתוב.      )4 נקודות(  )1(  

יש המפרשים שפסוק 8 הוא תשובת הדוד לרעיה.  )2(

במה דברי הדוד בפסוק זה עונים על בקשת הרעיה, ובמה הם אינם עונים עליה?           

)8 נקודות(  

/המשך בעמוד 9/
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קרא רות, ג', 13-1.  .5 

 

אדם עשוי לפעול בגלוי לשם השגת מטרותיו... אך יש שהוא בוחר דרכי פעולה חסויות, ובאמצעות  א. 

הפעלת אנשים אחרים משיג את מטרותיו.              )עתליה ברנר, אהבת רות(

מה הייתה המטרה שלהשגתה פעלה נעמי? בסס את דבריך על דברי נעמי לרות ועל   )1(   

דברי רות לבועז בקטע שלפניך.      )4 נקודות(    

בסס על הכתוב את שני חלקי הטענה של ברנר, המודגשים בקו.      )6 נקודות(  )2(   

יש הטוענים שאחת המטרות של כתיבת מגילת רות הייתה להוכיח שאף על פי שרות הייתה  ב. 

נכרייה, היא הייתה ראויה למלא את הייעוד ההיסטורי שלה. 

הבא מן הקטע שתי ראיות המבססות טענה זו, והסבר כל ראיה.          

)6 נקודות(  
/המשך בעמוד 10/
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קרא קהלת, ג', 11-9; 21-18.  .6

קהלת, ג', 11-9

קהלת, ג', 21-18  

קרא פסוקים 11-9. א. 

לפי סוף פסוק 11, מהו "הענין אשר נתן אלֹהים לבני האדם לענות בו" )פסוק 10(?  )1(  

)3 נקודות(   

כיצד "עניין" זה מסביר את דברי ֹקהלת בפסוק 9?        )3 נקודות(  )2(  

קרא קהלת, ג', 19.  )1( ב. 

לפי הנאמר בפסוק 19, קהלת מגיע למסקנה ש"הּכֹל הבל".    

הסבר כיצד הגיע ֹקהלת למסקנה זו, לפי דבריו בפסוק 19 כולו.       )5 נקודות(  

קרא קהלת, ג', 21-18, וגם בראשית, ב', 20-18.  )2(

במה שונה ההשקפה בנוגע למעמד האדם ובעלי החיים בבראשית, ב', 20-18 מן   

ההשקפה בקהלת, ג', 21-18?

נמק ובסס את דבריך על הכתוב.       )5 נקודות(  

/המשך בעמוד 11/
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שים לב: המשך הבחינה  בעמוד הבא.

/המשך בעמוד 12/
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קרא אסתר, א', 15-1.   .7

/המשך בעמוד 13/ )שים לב: סעיפי השאלה בעמוד הבא.( 
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קרא פסוקים 8-1 בקטע שלפניך. א. 

בקטע זה יש פירוט רב והגזמה.  )1(

הבא מן הקטע שלוש דוגמאות לפירוט ולהגזמה, והסבר כל דוגמה.        )6 נקודות(  

המטרה של הפירוט וההגזמה נמסרת בפסוק 4: אחשוורוש מבקש להראות את   )2(

"יקר תפארת גדולתו".  

לאור הנאמר על אחשוורוש בפסוקים 3-2, הסבר מדוע ביקש להראות את גדולתו.         

)3 נקודות(

קרא פסוק 11 ואת שני הפירושים שלפניך:  )1( ב. 

הן  ושותין  אוכלין  כשישראל  ישראל  של  ּפרתן  ּכַ איבו:  ר'  אמר  יג(:  )ג,  רבה  אסתר  מדרש   

מברכין ומשבחין ומקלסין להקב"ה.

וכשאומות העולם אוכלין ושותין מתעסקין הן בדברי ִתְפלּות.  

זה אומר ָמִדיֹות נאות וזה אומר פרסיֹות נאות.  

אמר להם אותו טיפש )אחשוורוש(:  

כלי שאותו האיש )אחשוורוש( משתמש בו אינו לא מדית ולא פרסית אלא כשדית.  

מבקשים אתם לראותו.  

אמר לו: הן, ובלבד שתהא ערומה.  

אמר להון: הן, וערומה.        

י' אמית ומ' הלצר: מהזכרת הכתר לומדים המפרשים החדשים, שַושתי נתבקשה להופיע לפני   

המלך בלבוש מלכות מלא, לרבות הכתר.                     )"מגילות", עולם התנ"ך(
                  

הסבר כיצד כל אחד מן הפירושים מבין את הצירוף "בכתר מלכות" )פסוק 11( בהקשרו   

בפסוק.        )4 נקודות(

הסבר כיצד הסירוב של ושתי )פסוק 12( מקדם את העלילה.        )3 נקודות(  )2(

 

/המשך בעמוד 14/
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קרא אסתר, ג', 11-1.  .8

 

          

)שים לב: סעיפי השאלה בעמוד הבא.( 

/המשך בעמוד 15/
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קרא פסוקים 4-2 בקטע שלפניך.  א. 

מהו הנימוק הנרמז בקטע לסירובו של מרדכי להשתחוות להמן, והאם הנימוק עולה     )1(

בקנה אחד עם המסופר בבראשית, כ"ג, 7?       )4 נקודות(  

קרא את המדרש שלפניך:  )2(

מה עשה המן, עשה לו צלם מרוקם על בגדיו ]...[ וכל מי שהיה משתחווה להמן, היה משתחווה   

לעבודת כוכבים.                                                       )מדרש אסתר רבה, ז, ה(   

 מדוע, על פי המדרש, לא כרע מרדכי ברך לפני המן?        )5 נקודות(

יש חוקרים הקובעים שהשנה הנזכרת בפסוק 7 היא שנת 475 לפנה"ס, כלומר כ־65 שנה  ב. 

לאחר הצהרת כורש.

האם הסיפור בקטע שלפניך )פסוקים 11-1( מביע ביקורת על בחירת יהודים להישאר   

בפרס לאחר הצהרת כורש או מקבל מצב זה?  נמק את דבריך.      )7 נקודות(

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך


