
כתוב במחברת הבחינה בלבד. רשוֹם "טיוטה" בראש כל עמוד המשמש טיוטה.

כתיבת טיוטה בדפים שאינם במחברת הבחינה עלולה לגרום לפסילת הבחינה.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!
/המשך מעבר לדף/

בגרות סוג הבחינה:  מדינת ישראל  
חורף מאוחר, תשפ"א, 2021 מועד הבחינה:  משרד החינוך  

1261 מספר השאלון:    

שים לב: בבחינה זו יש הנחיות מיוחדות.
יש לענות על השאלות על פי הנחיות אלה.

תנ"ך

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שעתיים וחצי. א. 

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

נקודות  40  —   )20x2(  — פרק ראשון  

נקודות  20  —   )20x1(   — פרק שני   

נקודות  28  —   )28x1(   — פרק שלישי   

נקודות  12  —   )12x1(   — פרק רביעי   

נקודות  100  —              סך הכול 

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 מן התנ"ך השם המפורש בא בצורת ה'.

מועד חורף מאוחר
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השאלות
פרק ראשון — בראשית  )40 נקודות(

ענה על שתיים מן השאלות 3-1 )לכל שאלה — 20 נקודות(.

בכל שאלה שבחרת, ענה על סעיף א חובה )8 נקודות(, ועל אחד מן הסעיפים ב-ג )12 נקודות(.

קרא בראשית, פרק י"ח, פסוקים י"ז-ל"ג.  .1

ענה על סעיף א )חובה(.

"וה' אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עֹשה" )פסוק י"ז(. א. 

קרא פסוקים י"ח- כ"א.     

באיזה עניין החליט ה' לשתף את אברהם?      )4 נקודות(  )1(

הסבר מדוע החליט ה' לשתף את אברהם בעניין זה. בסס תשובתך על הכתוב.     )4 נקודות(   )2(

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

קרא פסוקים כ"ב-כ"ו. ב.  

יש הטוענים כי הסתירה בין עקרון הצדק שבא לידי ביטוי בפסוק כ"ג ובין עקרון הצדק שבא לידי ביטוי בפסוק כ"ד   

משרתת את אברהם בהתדיינות שלו עם ה'.  

הסבר מהי הסתירה.       )4 נקודות(  )1(

הסבר כיצד השימוש בשני טיעונים סותרים משרת את אברהם בהתדיינות שלו עם ה'.             ) 8 נקודות(   )2( 

קרא פסוקים כ"ג-ל"ב.  ג. 

קרא פסוק כ"ג ופסוק כ"ה.   )1(

על פי פסוקים אלה, לפי איזה עיקרון אברהם תובע מה' לנהוג? הסבר את תשובתך.       )4 נקודות(    

אברהם יודע שבתביעותיו מה' הוא נוהג בתעוזה. הבא מפסוקים כ"ג-ל"ב שתי דוגמאות התומכות בקביעה   )2(

זו, והסבר כל דוגמה.      )8 נקודות(

/המשך בעמוד 3/
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קרא בראשית, פרק כ"א, פסוקים ט'-כ"א.  .2

ענה על סעיף א )חובה(.

קרא פסוקים ט'-י"ג.    א. 

מה שרה תובעת מאברהם, ומהי תגובתו של אברהם על דבריה?     )4 נקודות(  )1(

מהי הכרעתו של ה' בעניין, וכיצד הוא מבקש להרגיע את אברהם ?     )4 נקודות(  )2(

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

קרא פסוקים ט'-י"ג.   ב. 

הכינויים שבהם ישמעאל  מכונה בפסוקים אלה מלמדים על היחס של המספר ושל הדמויות בסיפור כלפיו.    

פרט שלושה כינויים, והסבר על פי כל אחד מהם את היחס כלפי ישמעאל. 

קרא פסוקים ט"ו-י"ט.   )1( ג. 

בפסוקים אלה מתוארות המצוקה הפיזית והמצוקה הרגשית של הגר התועה עם בנה במדבר.    

הסבר כל אחת מן המצוקות האלה. בסס את דבריך על הכתוב.     )6 נקודות(

בדברי מלאך אלוהים להגר יש מענה על המצוקה הפיזית ועל המצוקה הרגשית שלה.    )2(  

הבא דוגמה לכל אחד משני חלקי הקביעה הזאת, והסבר את דבריך.      )6 נקודות( 

קרא בראשית, פרק ל"ח.   .3

ענה על סעיף א )חובה(.

קרא פסוקים ו'-י"א ופסוק י"ד.  )1( א. 

ציין את הנסיבות שסיכנו את המשך הקיום של המשפחה של יהודה.      )5 נקודות(  

קרא פסוקים כ"ז-ל'.  )2(

האם הצליחה תמר להבטיח את המשך משפחת יהודה? נמק את תשובתך.      )3 נקודות(  

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

על פי הפרק, מצד אחד תמר מכבדת את הנורמות של החברה שבה היא חיה, ומצד אחר היא ְמֵפָרה אותן.   )1( ב. 

בסס את שני חלקי הטענה על הכתוב והסבר את דבריך.     )6 נקודות(   

קרא פסוקים כ"ח-ל' וגם רות, פרק ד', פסוקים י"ח-כ"ב.     )2( 

אף שתמר נהגה בדרך נועזת והפרה נורמות, יש לה תפקיד מכריע בתולדות ישראל. הסבר את תפקידה   

המכריע, ובסס אותו על שני  הכתובים.      )6 נקודות(

קרא פסוקים א'-י"ד.   )1( ג. 

מה היה המניע של יהודה ליחס הלא הוגן שלו כלפי תמר? בסס את דבריך על הכתוב.     )4 נקודות(  

קרא פסוקים כ"ה-כ"ו.   )2( 

בפסוקים אלה יהודה נוהג בהגינות וביושרה כלפי תמר. בסס טענה זו על שתי ראיות מן הפסוקים, והסבר    

/המשך בעמוד 4/כל ראיה.         )8 נקודות( 
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פרק שני — שמות  )20 נקודות(
ענה על אחת מן השאלות 5-4 )20 נקודות(.

בשאלה שבחרת, ענה על סעיף א חובה )8 נקודות(, ועל אחד מן הסעיפים ב-ג )12 נקודות(.

קרא שמות, פרק ב'.   .4

ענה על סעיף א )חובה(.

קרא פסוקים י'-כ"ב. א.  

משה בבגרותו מתערב בשלושה עימותים. ציין מה הם שלושת העימותים.      )5 נקודות(   )1(

הסבר מהו ההבדל בין העימות השלישי ובין שני העימותים שקדמו לו.      )3 נקודות(    )2(

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

קרא פסוקים א'-י' וגם שמות, פרק א', פסוק כ"ב. ב. 

בפסוקים א'-י' מסופר על שלוש נשים הפועלות בתעוזה רבה. הסבר את התעוזה במעשיה של כל אחת   )1(

 משלוש הנשים. 

בסס את דבריך על הכתוב.      )6 נקודות( 

לדעתך, האם בת פרעה פעלה מתוך דאגה לזולת או מתוך דאגה לטובתה האישית? נמק את דבריך, ובסס   )2(

אותם על הכתוב.      )6 נקודות( 

קרא פסוקים א'-י'.  )1( ג. 

הסבר כיצד הצלת משה דווקא על ידי בת פרעה הכשירה אותו להיות מנהיג.      )6 נקודות(  

קרא פסוקים י"א-י"ב.  )2( 

 לדעתך, האם המעשה של משה מעיד עליו שהוא אכן ראוי להיות המנהיג שייתן את התורה לעם ישראל?

נמק את דבריך.      )6 נקודות(

/המשך בעמוד 5/
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קרא שמות, פרק ל"ג, פסוקים א'-ט"ז.    .5

ענה על סעיף א )חובה(.

קרא פסוקים א'-ז'.  א.  

אחרי חטא העגל, ה' כועס על העם ומודיע למשה על החלטתו. מהי ההחלטה? בסס את דבריך על הכתוב.  )1(

)3 נקודות(  

הסבר את תגובת העם על החלטת ה' ואת תגובת משה על החלטת ה'.     )5 נקודות(     )2(

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

קרא פסוקים ז'-י"א. ב. 

הבא מפסוקים אלה שתי ראיות המלמדות שהעם ביקש להביע כבוד כלפי ההתרחשות שמחוץ למחנה,   )1(

והסבר כל ראיה.      )6 נקודות(

"פתח הֹאהל" הוא צירוף מנחה בפסוקים אלה.  )2(

לדעתך, האם צירוף מנחה זה מבטא הרגשת קרבה או הרגשת ריחוק של העם כלפי ההתרחשות שמחוץ   

למחנה? נמק את דבריך ובסס אותם על הכתוב.      )6 נקודות(

בפסוקים י"ב-י"ג ובפסוקים ט"ו-ט"ז משה מבקש בקשה אישית ובקשה הנוגעת לכלל ישראל.  )1( ג. 

הסבר את שתי הבקשות.     )6 נקודות(  

קרא את דבריו של י' גרוסמן:  )2(

"בעקבות החטא מפסיק ה' את התהלכותו בקרב המחנה )ל"ג, ג'( ]...[. ממילא תפקיד ההנהגה מוטל   

במשנה תוקף על כתפי המנהיג האנושי, הלוא הוא משה. בהקשר זה מבקש משה לדעת את דרכיו של 

ה', בעיקר את צורת הנהגתו, בכדי שיוכל להוות תחליף ראוי". 

)י' גרוסמן, פרשת כי תישא, "ברית י"ג מידות", מתוך אתר בית המדרש הווירטואלי של ישיבת הר עציון(  

לדברי גרוסמן, מהו הקשר בין הבקשה האישית של משה ובין בקשתו הנוגעת לכלל ישראל?      )6 נקודות(  

/המשך בעמוד 6/
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פרק שלישי — נושאי הבחירה  )28 נקודות(
ענה על אחת מן השאלות 10-6 )לכל שאלה — 28 נקודות(.

ענה על סעיף א חובה )12 נקודות( ועל אחד מן הסעיפים ב-ג )16 נקודות(. 

שיבת ציון

קרא יחזקאל, פרק ל"ז, פסוקים י"ג-כ"ח.  .6

/המשך בעמוד 7/)שים לב: סעיפי השאלה בעמוד הבא.(
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ענה על סעיף א — חובה.

קרא פסוקים כ"א-כ"ח.  א. 

על פי פסוקים אלה, מצב העם ישתנה בעתיד בתחומים אלה: המדיני, החברתי, המוסרי והדתי.   

הבא ראיה אחת לשינוי שיתרחש בשלושה מן התחומים, והסבר כל ראיה )סך הכול — שלוש ראיות(.  

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

קרא פסוקים ט"ו-כ', שבהם מתואר מעשה סמלי של יחזקאל ואת דברי ב' סביר שלפניך: ב. 

"מעשה ההרכבה מאפשר ליצור משני מינים קרובים צמח אחד, עץ במקרה הזה, שהתכונות שלו טובות יותר   

מכל אחד ממרכיביו ושפירותיו הם בעלי התכונות הרצויות". 
)ב' סביר, "שבט עצים גם יחד", מתוך אתר 929, יחזקאל, ל"ז(   

הסבר את משמעות המעשה הסמלי של יחזקאל בפסוקים אלה, וציין מה דברי סביר מוסיפים על משמעות   )1(

המעשה.      ) 10נקודות(

המעשה הסמלי נועד לעורר סקרנות ולמשוך את תשומת הלב של העם. הבא לכך ראיה מן הכתוב, והסבר   )2( 

את הראיה.      )6 נקודות(

קרא פסוקים י"ג-י"ד ופסוק כ"ח. ג. 

בפסוקים אלה חוזר השורש י-ד-ע. על פי כל אחד מן הפסוקים, מי הם אלה שֵידעו, ומה הם ֵידעו?         )1( 

)6 נקודות(

יש הטוענים שבפסוקים י"ג-י"ד כוחו של ה' בא לידי ביטוי רב יותר מבפסוק כ"ח, ויש הטוענים שבפסוק כ"ח,   )2(

כוחו של ה' בא לידי ביטוי רב יותר מבפסוקים י"ג-י"ד.

הבא נימוק התומך בכל אחת מן הטענות, הסבר אותו, ובסס אותו על הכתוב.     )10 נקודות(  

/המשך בעמוד 8/
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נביא ונבואה  

קרא ירמיה, פרק א', פסוקים א'-י"ט.  .7

)שים לב: סעיפי השאלה בעמוד הבא.(

/המשך בעמוד 9/
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ענה על סעיף א — חובה.

קרא פסוקים ד'-י'.    א. 

על פי פסוקים אלה, ירמיהו משמיע טיעונים שבאמצעותם הוא מנסה להתחמק מן השליחות שהטיל עליו ה', ואילו   

ה' משמיע טיעונים שנועדו לעודד את ירמיהו לקבל עליו את השליחות.

הבא והסבר שני טיעונים של ירמיהו ושתי תשובות של ה' על טיעונים אלה.     

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

קרא פסוקים י"א-י"ט. ב. 

  בקטע זה יש מראות ודימויים. 

הבא דוגמה אחת למראה, והסבר את פשר המראה על פי דברי ה'.      )8 נקודות(  )1(

הבא דוגמה אחת לדימוי, והסבר כיצד הוא תורם להדגשת דברי ה'.      )8 נקודות(  )2(

קרא פסוקים  י"ד-ט"ז ופסוקים י"ח-י"ט. ג. 

על פי כל אחד מן הקטעים, הסבר מי נתון במצור, וכתוב מה יהיו תוצאות המצור על פי פסוקים י"ח-י"ט.        )1(

)8 נקודות(

קרא גם ירמיה, פרק כ"ו, פסוקים ז'-ח' ופסוק כ"ד.  )2(

הסבר כיצד הנבואה שניתנה בפרק א', פסוקים י"ח-י"ט בנוגע למצור ולתוצאותיו מתממשת בפרק כ"ו.          

)8 נקודות(

/המשך בעמוד 10/
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חוק וחברה  

קרא במדבר, פרק ל"ה, פסוקים ט'-ל"ד.  .8

)שים לב: המשך הקטע וסעיפי השאלה בעמוד הבא.(
/המשך בעמוד 11/
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ענה על סעיף א — חובה.

קרא פסוקים ט"ז-כ"ג.  )1( א. 

הבא דוגמה אחת להבחנה בין רוצח בשגגה ובין רוצח במזיד על פי אופן הרצח ודוגמה אחת להבחנה ביניהם   

על  פי המניע לרצח. הסבר כל אחת מן הדוגמאות.      )8 נקודות(

מהו התפקיד של העדה על פי פסוק כ"ד, ומהו תפקידה על פי פסוק כ"ה?      )4 נקודות(  )2(

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

קרא פסוקים י"ט-כ"ה. הסבר את התפקיד של גואל הדם לאחר שאירע רצח. כיצד החברה מגבילה אותו אם  )1(  ב. 

אירע רצח בשגגה?      )8 נקודות(  

קרא פסוקים ל"א-ל"ד ואת דברי מ' גרינברג.  )2(

"ערכיותם של חיי אנוש היא מעבר למערכת הערכים האחרים. נפסל הרעיון לפיו אפשר לאמוד חיי אדם   

בשווה-כסף ולא כל שכן שאי אפשר לשקול את ערכו של אדם כנגד ערכו של אדם אחר. הרעיון של 

 פיצוי כלשהו בטל ומבוטל". 

)מ' גרינברג, "הנחות היסוד של החוק הפלילי במקרא: ג", מתוך אתר הספרייה הווירטואלית של מט"ח(  

הסבר כיצד הרעיון שגרינברג מציג בא לידי ביטוי בפסוקים.      )8 נקודות(  

קרא פסוקים י"א-י"ב ופסוקים כ"ה-ל"ג. ג. 

מפסוקים אלה אפשר להסיק כי התפקיד של עיר המקלט הוא גם להגן על הרוצח וגם להענישו. הסבר אמירה   )1(

זו ובסס את דבריך על הכתוב.     )8 נקודות(

קרא פסוקים כ"ד-כ"ז וגם את דברי א' כסלו:  )2(

"המחוקק נתן מקום לגאולת הדם כנראה משום שלא יכול לבטל אותה, אך גם הגן על הרוצח בשוגג   

שאינו ראוי למות על מעשיו. החוק הוא דוגמה יפה להתמודדות פרגמטית ]מעשית[ של החוק עם 

המציאות החברתית שאומנם אינה לרוחו, אך הוא גם אינו יכול לעקור אותה מיסודה". 

)א' כסלו, "כשהחוק מתמודד עם מציאות חברתית שלא ניתן לשנות", מתוך אתר 929, במדבר, ל"ה(  

לפי כסלו, החוק בפסוקים אלה נחקק מתוך פשרה עם המציאות החברתית. הסבר טענה זו ובסס את דבריך   

על הכתוב.       )8 נקודות(

/המשך בעמוד 12/
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מזמורי תהלים 

קרא תהלים, פרק ח'.  .9

 

ענה על סעיף א — חובה.

הבא מן המזמור שלוש דוגמאות לגדּולת ה', והסבר כיצד גדולה זו באה לידי ביטוי בכל אחת מן הדוגמאות  א. 

שהבאת.

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

הסבר את שני ההיבטים המנוגדים בתיאור מעמד האדם במזמור. בסס את דבריך על הכתוב.      )8 נקודות(  )1( ב. 

קרא גם בראשית, פרק א', פסוקים כ"ו-כ"ח.  )2(

הסבר איזה מן ההיבטים האלה בא לידי ביטוי בבראשית, פרק א'. בסס את דבריך על הכתוב.      )8 נקודות(  

קרא פסוקים ה'-י' ואת דברי סופוקלס )מחזאי יווני בן המאה החמישית לפנה"ס(. ג.  

"אין קץ לנפלאות, אבל נפלא מכול הוא בן־אנוש".   
)סופוקלס, אנטיגונה, תרגם ט' כרמי, הוצאת דביר, 1970, עמ' 38(  

הבא ראיה אחת המלמדת שלמשורר תהלים, פרק ח' ולסופוקלס יש תפיסה דומה בנוגע למעמד האדם.    )1( 

הסבר את הראיה.        )8 נקודות(

הבא ראיה אחת המלמדת שלמשורר תהלים, פרק ח' ולסופוקלס יש תפיסה שונה בנוגע למעמד האדם.    ) 2( 

הסבר את הראיה.        )8 נקודות(

/המשך בעמוד 13/
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ספרות החוכמה — הרהורים על החיים

קרא קהלת, פרק א'.  .10

)שים לב: סעיפי השאלה בעמוד הבא.(

/המשך בעמוד 14/
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ענה על סעיף א — חובה.

קרא פסוקים י"ב-י"ח. א. 

הבא מן הכתוב שתי ראיות המלמדות שקהלת חשב שהחוכמה אינה מיטיבה עם האדם. הסבר את דבריך.        )1(

)6 נקודות(

הסבר את הנימוק של קהלת להוכחת טענתו שהחוכמה אינה מיטיבה עם האדם.      )6 נקודות(  )2(

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

קרא פסוקים א'-ז'. ב. 

קרא פסוקים ב'-ג'.   )1(

על פי הטענה של קהלת בפסוקים אלה, הסבר מדוע הכללת ספר קהלת בספרי המקרא מעידה על נועזות.            

)8 נקודות(

קרא פסוקים ה'-ז'.   )2(

הסבר כיצד באמצעות תיאור תופעות הטבע בפסוקים ה'-ז' קהלת מחזק את טענתו בפסוקים ב'-ג'.             

)8 נקודות(

קרא פסוקים ח'-י"א. ג. 

הסבר כיצד טענת קהלת בפסוק י"א מחזקת את קביעותיו בפסוק ב' ובפסוק ג'.      )8 נקודות(  )1(

הסבר מדוע ספר קהלת משמש ראיה המלמדת שטענת קהלת בפסוק י"א איננה תמיד נכונה.      )8 נקודות(  )2(

/המשך בעמוד 15/
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שים לב: המשך הבחינה בעמוד 16.

/המשך בעמוד 16/
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פרק רביעי — קטע להבנה ולניתוח  )12 נקודות(
ענה על סעיף א חובה )7 נקודות( ועל אחד מן הסעיפים ב-ד )5 נקודות(. 

קרא שופטים, פרק ח', פסוקים א'-י"ז.  .11

  

                  

”עוללות אפרים” — ענבים מאיכות **

נמוכה שנבצרים בסוף העונה. כאן הם 

נבצרים לכאורה על ידי בני אפרים.

”בציר אביעזר” — הבציר העיקרי 

והמובחר. כאן הבציר מתבצע לכאורה 

על ידי גדעון, שהוא מבית אביעזר.

”אליו” — אל גדעון

**

**

)שים לב: סעיפי השאלה בעמוד הבא.(
/המשך בעמוד 17/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

ענה על סעיף א — חובה.

בקטע שלפניך גדעון מתעמת עם שלוש קבוצות מבני ישראל ועם אויב שאיננו מבני ישראל. א. 

מי הן שלוש הקבוצות מבני ישראל, ומיהו האויב שאינו מבני ישראל?  

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ד.

קרא פסוקים א'-ג' וגם שופטים, פרק ז', פסוקים כ"ד-כ"ה.  ב. 

  הסבר על פי שופטים, פרק ז', פסוקים כ"ד-כ"ה, מדוע הטענה כלפי גדעון בפסוקים א'-ג' אינה נכונה.    

קרא פסוקים א'-ג'. ג. 

במשלי, פרק ט"ו, פסוק א' נאמר: "מענה רך ישיב ֵחָמה", כלומר אדם יחדל לכעוס אם יגיבו על דבריו בדרך רכה   

ופייסנית. 

הסבר כיצד פתגם זה בא לידי ביטוי בשיח בין גדעון לבין המתלוננים עליו.        

קרא פסוקים ד'-ט', י"ד -י"ז.  ד. 

הסבר מדוע תגובת גדעון בפסוקים ט"ו-י"ז חמורה כל כך.        


