מדינת ישראל
משרד החינוך התרבות והספורט

בגרות לבתי ספר על־יסודיים
סוג הבחינה:
מועד הבחינה :חורף תשס״ו2006 ,
מספר השאלון137 ,900091 :

תנ״ך
 2יחידות לימוד

הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעתיים וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה ארבעה פרקים.
פרק ראשון — ) 18 — (6 x3נקודות
— ) 18 — (18 x1נקודות
פרק שני
פרק שלישי — ) 32 — (16x2נקודות
פרק רביעי — ) 32 — (8x4נקודות
סה״כ —  100נקודות

ג.

חומר עזר מותר בשימוש :תנ״ך שלם בלי פירושים ,בלי תוספות ובלי תרגום.
מותר להשתמש בתנ״ך שיש בו מפות.

ד.

הוראות מיוחדות(1) :

אל תעתיק את השאלה; כתוב את מספרה בלבד.

) (2התרכז בנושא .שים לב לכתב ,לכתיב ולפיסוק.
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(.
רשוֹם ״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.

בהצלחה!
/המשך מעבר לדף/
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השאלות
פרק ראשון — קטע שלא נלמד

) 18נקודות(

קרא שופטים ,ו׳.24-11 ,

/המשך בעמוד /3
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ענה על שלוש שאלות :על שאלה ) 1חובה( ,ועל שתיים מהשאלות ) 4-2לכל שאלה —  6נקודות(.
ענה על שאלה ) 1חובה(.
.1

לפניך ארבעה מאפיינים של סיפורי מינוי או הקדשה במקרא:
— התגלות ה׳
— הטלת השליחות
— תגובת השליח על השליחות שהוטלה עליו
— מתן אות
הסבר כיצד כל אחד מהמאפיינים בא לידי ביטוי בקטע שלפניך .ציין את הפסוקים המתאימים.

ענה על שתיים מהשאלות .4-2
.2

קרא גם שמות ,ד׳.8-1 ,
א .במה שונה מטרת האות שניתן לגדעון ממטרת האותות שניתנו למשה )שמות ,ד׳?(1 ,
) 3נקודות(
ב .קרא שמות ,ד׳.5 ,
בפסוק זה יש מטרה נוספת למתן האות למשה.
) 3נקודות(
מהי המטרה ,וממה היא נובעת ,לפי הפסוק? היעזר בשמות ,ג׳.15-13 ,

.3

קרא פסוק  14בקטע שלפניך.
לדעת פרשנים ,יש קושי בייחוס הכוח לגדעון כמושיע )״בכוחך״(.
לפניך שתי אפשרויות לפתרון הקושי:
— ילקוט שמעוני :״אמר לו ]לגדעון[ הקדוש ברוך הוא :יש בך כוח ללמד סנגוריה על ישראל
— בזכותך הם נגאלים״.

— אחרים מציעים לקרוא ״בכוחי״ במקום ״בכוחך״ שבפסוק.
הסבר את הפסוק על פי שתי אפשרויות הפתרון.
.4

קרא פסוקים  24-22בקטע שלפניך ,וכן שמות ,ג׳.10-9 ,6 ,
א.

ממה חוששים משה וגדעון ,ומדוע?

ב.

בשני הכתובים נראה שאין סיבה לחששות ,ויש המסבירים זאת בתפקיד של משה וגדעון.
מהו תפקיד זה?

) 3נקודות(

) 3נקודות(

*

*

*
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פרק שני — הנושא המסכם

) 18נקודות(

ענה על אחת מהשאלות .10-5
בשאלה שבחרת ענה על שני סעיפים :על אחד מהסעיפים א-ב ,ועל אחד מהסעיפים ג-ד.
)לכל סעיף —  9נקודות; סה״כ —  18נקודות(
.5

ירושלים במקרא
ענה על אחד מהסעיפים א-ב ,ועל אחד מהסעיפים ג-ד.
א.

י׳ אהרוני )במאמרו ״משילה עד ירושלים״( טוען כי ״מפעלו המדיני של דויד נכשל״.
) 3נקודות(

) (1מה היה מפעלו המדיני של דוד?

) (2הסבר כיצד אפשר לבסס את טענתו של אהרוני )שבראש השאלה( על
שמואל ב ,י״ט - 41 ,כ׳ ;2 ,מלכים א ,י״א.37-31 ,
ב.

) 6נקודות(

ענה לפי מאמרו של ר׳ דה־וו )״התיאולוגיה של בית המקדש״(.
) (1הכתובים בתהלים ,ע״ו ;3 ,קל״ב 13 ,מבטאים סכנה שהייתה עלולה לפגוע
באמונה הישראלית.
הסבר את הסכנה.

) 4נקודות(

) (2דה־וו מציע פתרון לסכנה זו ,על ידי התבססות על כתובים כגון דברים ,י״ב;5 ,
מלכים א ,ח׳.17 ,
הסבר את הפתרון.
ג.

) 5נקודות(

קרא ישעיה ,ב׳ ;4-1 ,ס׳ .14-1 ,נבואות אלה מתארות את ירושלים בעתיד.
) (1לגבי כל אחת מהנבואות ,כתוב אם היא נאמרה לפני החורבן או אחריו.
) 3נקודות(
) (2במה שונה תפקיד המקדש בפרק ב׳ מתפקידו בפרק ס׳ ,ובמה שונה תפקיד הגויים
בעתיד בכל אחת מהנבואות?

ד.

) 6נקודות(

יש הטוענים כי ישעיה ,א׳ 9-2 ,מתאר את הסיבה למצור סנחריב על ירושלים )המתואר
בדברי הימים ב ,ל״ב (8-1 ,ואת תוצאות המצור.
) (1במה שונה יחס העם לה׳ בישעיה ,א׳ 9-2 ,מיחסו לה׳ בדברי הימים ב ,ל״ב?8-1 ,
בסס את תשובתך 7) .נקודות(
) 2נקודות(
) (2כתוב בלשונך תוצאה אחת של המצור ,לפי ישעיה ,א׳.9-2 ,

/המשך בעמוד /5
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הסיפור המקראי
ענה על אחד מהסעיפים א-ב ,ועל אחד מהסעיפים ג-ד.
א.

א׳ אלטר )במאמרו ״סצינת דפוס במקרא וחשיבותה של קונוונציה״( מציין כי סצנת האירוסין
של יעקב )בראשית ,כ״ט (18-1 ,שונה מהדפוס הרגיל של סצנת האירוסין.
ציין שני פרטים בסצנת האירוסין של יעקב השונים מהדפוס הרגיל ,וכתוב כיצד הם
רומזים על קורות חייו של יעקב בעתיד.

ב.

א׳ סימון )במאמרו ״הדמויות המשניות בסיפור המקראי״( דן בתפקידי הדמויות המשניות
בסיפור המקראי.
קרא שמואל א ,א׳ ;6-1 ,שמואל ב ,י״ב.23-15 ,
ציין מי הן הדמויות המשניות בכתובים אלה ,והסבר מה תפקידן בסיפור ,לפי סימון.

ג.

באקספוזיציה )היצג( מובאים פרטים שעוזרים להבהיר את המשך העלילה ,כמו:
ציון מקום או הצגת הדמויות.
קרא איוב ,א׳ ;5-1 ,רות ,א׳.5-1 ,
הסבר כיצד ציון המקום או הצגת הדמויות בכל אחד מהכתובים עוזרים להבהיר את
המשך העלילה.

ד.

קרא שמואל א ,כ״ח ;10-8 ,שמואל ב ,י״א.11-7 ,
הבא מכל אחד מהכתובים פרט אחד המבטא אירוניה ,והסבר מהי האירוניה בפרטים
אלה.

/המשך בעמוד /6
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מנהיגוּת ומנהיגים במקרא
ענה על אחד מהסעיפים א-ב ,ועל אחד מהסעיפים ג-ד.
א.

צ׳ אדר )במאמרו ״משה האיש והגיבורים האחרים״( משווה בין משה למנהיגים אחרים.
) 4נקודות(
) (1לפי המאמר ,ציין שני הבדלים בין משה כמנהיג לבין פרעה כמנהיג.
) 5נקודות(
) (2כתוב שני הבדלים שאדר מוצא בין משה ליוסף.

ב.

כתוב שני תנאים לצמיחת מנהיגות כריזמטית ,לפי א׳ מלמט

)במאמרו ״השופט־המושיע כמנהיג

בתקופת השופטים״(.
הדגם את דבריו לפי שופטים ,ד׳ ;7-1 ,י״א.11-1 ,
ג.

סמכות המנהיג נובעת מבחירה של אלוהים ,והיא תלויה בכך שהוא יפעל על פי השליחות
שהטיל עליו ה׳ )ולא על פי שיקוליו האישיים(.
האם קביעה זו ,על שני חלקיה ,מתאימה לסיפור על ירבעם? נמק את תשובתך ,ובסס
אותה על מלכים א ,י״א ;31-29 ,י״ב.30-25 ,

ד.

יש הטוענים כי השׂררה )=כוח השלטון( האמִתית כרוכה דווקא בוויתור על סמכותו
הבלעדית של המנהיג.
קרא שמות ,י״ח ;18-14 ,במדבר ,י״א.29-28 ,
בסס טענה זו בעזרת כתובים אלה.

/המשך בעמוד /7
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דמות האדם במקרא
ענה על אחד מהסעיפים א-ב ,ועל אחד מהסעיפים ג-ד.
א.

צ׳ אדר )בספרו ״תפיסת האדם בתנ״ך״( קובע כי שני התיאורים של בריאת האדם
)בראשית ,א-ב( משלימים זה את זה .הסבר כיצד.

ב.

מ׳ גרינברג )במאמרו ״על משמעות סיפור גן עדן״( אומר כי בסיפור גן עדן ובסיפור מגדל בבל,
לא נענש האדם בשל ״קנאת האלים״ ,אלא בשל סיבה אחרת.
מהי הסיבה ,לדעת גרינברג? הסבר כיצד סיבה זו באה לידי ביטוי בסיפור גן עדן
)בראשית ,ג׳( ובסיפור מגדל בבל )בראשית ,י״א.(9-1 ,

ג.

קרא שמואל ב ,כ״א.6-1 ,
) (1איזה סוג של גמול בא לידי ביטוי באִזכור הרעב בקטע זה? נמק את תשובתך.
) 5נקודות(
) (2כיצד באה לידי ביטוי בקטע זה אחריות היחיד כלפי הציבור?

ד.

) 4נקודות(

קרא ישעיה ,א׳ ;17 ,יחזקאל ,י״ח ;9-5 ,איוב ,ל״א.22-13 ,
כתוב מהי ההתנהגות המוסרית הרצויה ,לפי כל אחד מכתובים אלה.

/המשך בעמוד /8
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החקלאות במקרא
ענה על אחד מהסעיפים א-ב ,ועל אחד מהסעיפים ג-ד.
א.

) (1ח׳ רביב )במאמרו ״המסגרת החברתית של האבות״( טוען שאורח החיים של האבות
) 5נקודות(
לא דמה לאורח החיים של הבדווים .כיצד הוא מנמק את דעתו?
) (2לדעת רביב ,בבראשית ,כ״ד 35 ,יש יסודות אנכרוניסטיים.
מה הם היסודות האנכרוניסטיים שרביב מוצא בתיאור עושרם של האבות?
מדוע הם אנכרוניסטיים ,לדעתו? ) 4נקודות(

ב.

קרא שמות ,י״ב ;14-1 ,ויקרא ,כ״ג.43-39 ,
י׳ קויפמן )במאמרו ״החגים״( מוצא יסודות דרמטיים בחג הפסח ובחג הסוכות.
לְמה הכוונה במושג ״יסוד דרמטי״? ציין שני יסודות דרמטיים בחג הפסח ויסוד דרמטי
אחד בחג הסוכות ,ובסס את תשובתך על הכתובים.

ג.

רבים מהחוקים והמנהגים שנועדו לקדם צדק חברתי מבוססים על עבודת האדמה.
) (1קרא ויקרא ,י״ט.10-9 ,
כתוב מה הן ארבע מתנות העניים המפורטות בפסוקים אלה ,והסבר אותן.
) 4נקודות(
) (2קרא רות ,ב׳.22-21 ,8 ,
איזו מהמתנות שהזכרת בסעיף ) (1מוזכרת ברות?
מה אפשר ללמוד מהפסוקים ברות על גורל העניים שניסו ליהנות ממתנה זו?
) 5נקודות(
בסס את תשובתך על הפסוקים.

ד.

המקרא מציין גידולים חקלאיים כסמל לדברים שונים.
) (1קרא שופטים ,ט׳.13-8 ,
אילו שלושה עצים נזכרים במשל יותם ,וּלְמָה משמש כל אחד מהם ,לפי הפסוקים?
) 5נקודות(
) (2קרא גם תהלים ,קכ״ח.3 ,
אילו עצים נזכרים בפסוק זה ,ומה הם מסמלים? ) 4נקודות(

 .10שאלה זו מיועדת לנושא מסכם ייחודי.
על הנבחן לצרף למחברת הבחינה את טופס השאלון בלי שם בית הספר.

*

*

*
/המשך בעמוד /9
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שים לב :המשך הבחינה בעמוד 10
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פרק שלישי
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) 32נקודות(

ענה על שתיים מהשאלות .14-11
בכל אחת מהשאלות שבחרת ענה על שניים מהסעיפים א-ג

)לכל סעיף  8 -נקודות; סה״כ  16 -נקודות

לשאלה(.

 .11קרא בראשית ,ט״ו.21-7 ,

ענה על שניים מהסעיפים א-ג.
א .בפסוקים  11-9יש הבחנה בין מה שנעשה בבהמות לבין מה שנעשה בעופות ,במהלך טקס
הברית.
רד״ק פירש :״שלושת המינים מהבהמה ...רמז לשלושת גלויות שעתידין בניו לגלות מארצם...
והתור והגוזל היו משל לישראל״.
הסבר ,לפי רד״ק ,את המשמעות הסמלית של הנעשה בבהמות ובעופות.
ב .קרא פסוק  16בקטע שלפניך.
) (1במה דומה פסוק זה לדברים ,ט׳ 5 ,מבחינת היחס לעם ישראל ולעמים האחרים?
) 4נקודות(
) (2פסוק  16מעורר לכאורה בעיה תאולוגית )אמוּנית( בנוגע לבחירה החופשית.
הסבר את הבעיה 4) .נקודות(
ג .בפסוקים  21-17מתואר טקס כריתת ברית בין שני צדדים.
) (1מי הצד המתחייב בברית ,ומהי ההתחייבות שלו? ) 3נקודות(
) (2מהו המעשה שהצד המתחייב עושה ,וכיצד מעשה זה מבטא את ההתחייבות שלו?
/המשך בעמוד /11
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ענה על שניים מהסעיפים א-ג.
א .קרא פסוקים .23-22
) (1מה הם שני המקרים המפורטים בחוק שבפסוקים אלה ,ומהו הדין בכל אחד מהם?
) 3נקודות(
) (2קרא גם שמות ,כ״א.13-12 ,
האם יש סתירה בין החוק בפסוק ) 23שלפניך( ובין החוק בשמות ,כ״א?13 ,
) 5נקודות(
נמק את תשובתך.
ב.

קרא פסוקים  ,23-22ואת חוקי חמורבי שלפניך:
סעיף  :209״כי יכה איש בת איש ויצאו ילדיה 10 ,שקלים כסף ישקול תחת ילדיה״.
סעיף  :211״ואם לבת מושכנום ]=מעמד נמוך[ יפיל ילדיה 5 ,שקלים ישקול״.
בין החוק המקראי לחוקי חמורבי יש הבדלים ,שמהם אפשר ללמוד על ההשקפה העולה
מהחוק המקראי.
) 3נקודות(
) (1ציין שני הבדלים כאלה.
) (2הסבר מה אפשר ללמוד מכל אחד מההבדלים שציינת בסעיף ) (1לגבי ההשקפה
) 5נקודות(

ג.

העולה מהחוק המקראי שלפניך.
קרא פסוקים .25-24
) (1קרא גם את הפירושים ואת חוק חמורבי שלפניך:
רש״י פירש :״עין תחת עין — סימא עין חברו נותן לו דמי עינו ] [...ולא נטילת איבר ממש״.
רמב״ן פירש :״עין תחת עין — הידוע בקבלת רבותינו שהוא ממון״.
חוק חמורבי  :196״איש כי ישחת עין רעהו ,את עינו ישַחתו״.
איזו תפיסה באה לידי ביטוי בחוק חמורבי ,וכיצד אפשר לראות בפירושיהם של
) 5נקודות(
רש״י ורמב״ן התנגדות לתפיסה זו?
) (2קרא גם פסוקים .27-26
במה שונה דינו של הפוגע בעבד ובאמה מדינו של הפוגע בבן־חורין? ) 3נקודות(
/המשך בעמוד /12

 - 12 .13קרא מלכים א ,י״ח.39-36 ;28-20 ,
מלכים א ,י״ח28-20 ,
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מלכים א ,י״ח39-36 ,

)שים לב :סעיפי השאלה בעמוד הבא(.

/המשך בעמוד /13
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ענה על שניים מהסעיפים א-ג.
א .בדברי אליהו בפסוק  21יש ביטוי ,שמשתמשים בו גם בעברית של ימינו.
) (1ציין את הביטוי ,והסבר אותו 3) .נקודות(
) (2הסבר במה אליהו מאשים את העם באמצעות הביטוי 5) .נקודות(
ב .קרא פסוקים  28-25בקטע שלפניך ,ואת הקטע הבא הלקוח מ״עלילות בעל וענת״:
]האל בעל מתארח אצל אל אחר [:״ ...הוא משרת לזבול בעל ארץ ייתן כוס בידו ,קם ועורך
)שולחן( לפניו ויאכילהו ,קם ונתן קולו ושר ...עומד )עליו( ירווה וישקהו על בעל מירכתי צפון״.

ג.

) (1לפי הפסוקים ,במה השקפת נביאי הבעל ,המקובלת על העם ,דומה להשקפה
הבאה לידי ביטוי בקטע מהמזרח הקדום? ) 4נקודות(
) 4נקודות(
) (2הסבר את האירוניה בדברי אליהו לנביאי הבעל.
קרא פסוק .37
) (1הסבר את הבעיה התאולוגית )אמונית( שמעורר הכתוב בפסוק זה 4) .נקודות(
) (2הרמב״ם פירש :״ ...ישראל בימי אליהו ,לפי שהִרבו לפשוע מנע מאותם המרבים לפשוע
תשובה ,שנאמר :׳ואתה הסבות את לבם אחורנית׳ ,כלומר מנעת מהם התשובה״.
הסבר כיצד פירוש הרמב״ם פותר את הבעיה שציינת בסעיף ).(1

) 4נקודות(

/המשך בעמוד /14
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 .14קרא ירמיה ,כ׳.13-7 ,

ענה על שניים מהסעיפים א-ג.
א.

בקטע שלפניך ירמיהו פונה בטענה גם כלפי ה׳ וגם כלפי העם.
) (1כתוב מה הן שתי טענותיו .בסס את תשובתך על הכתוב 4) .נקודות(
) (2כיצד אפשר להבין מפסוק  9כי למרות טענותיו של ירמיהו ,הוא ממשיך בייעודו?
) 4נקודות(

ב.

ירמיהו מבקש מה׳ )בפסוקים  (12-11להעניש את אויביו על פי העיקרון של
״מידה כנגד מידה״.

ג.

הבא מן הפסוקים שתי ראיות לכך.
יש הטוענים כי לפי החלוקה של בעלי המסורה ,מבינים שלדעתם פסוק  13אינו מתאים
לרצף הפסוקים שסביבו.
) (1כיצד אפשר לראות מן הכתוב שבעלי המסורה אכן סבורים כי פסוק זה הוא
יוצא דופן? ) 2נקודות(
) (2הסבר מדוע אפשר לראות חוסר התאמה בין פסוק  13לרצף הפסוקים הקודמים לו,
) 6נקודות(
והסבר מדוע אפשר לטעון שהפסוק מתאים למיקום זה.

/המשך בעמוד /15
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פרק רביעי

) 32נקודות(

ענה על ארבע מהשאלות ) 22-15לכל שאלה —  8נקודות(.
 .15קרא בראשית ,ט׳.7-1 ,

קרא גם בראשית ,א׳.30-28 ,
ברכת ה׳ לנח )בראשית ,ט׳ (7-1 ,כוללת את הכתוב שבפסוק  .4עניין זה אינו נזכר בברכת ה׳
לאדם הראשון.
יש הטוענים כי הבדל זה בין הברכות מבטא עלייה במעמד האדם ,ויש הטוענים להפך,
שההבדל מבטא תהליך של התדרדרות מוסרית.
הסבר אחת מהטענות האלה.

/המשך בעמוד /16
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 .16קרא דברים ,י״ד.29-22 ,

א.

ציין את שני סוגי המעשרות הנזכרים בקטע שלפניך.

ב.

כתוב ארבעה הבדלים בין המעשרות ,מבחינת:
—

הזמן שבו הם ניתנים

—

המקום שבו הם ניתנים

—

האדם הנהנה מהם

—

הנימוק למעשר

) 2נקודות(

) 6נקודות(

/המשך בעמוד /17
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 .17קרא מלכים ב ,כ״ה.26-22 ,

א.

במסורת ישראל נקבע צום לזכר גדליהו בן אחיקם )״צום גדליה״(.
מבחינה היסטורית ,מדוע היה האירוע ,שבעקבותיו נקבע הצום ,חשוב כל כך?
) 4נקודות(

ב.

סיפור רצח גדליהו אינו נזכר בפרק המקביל ,בדברי הימים ב ,ל״ו.
כיצד אפשר להסביר זאת על רקע היחס של עורך ספר דברי הימים כלפי בית דוד?
) 4נקודות(

/המשך בעמוד /18
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 .18קרא ישעיה ,מ׳ ;8-6 ,יחזקאל ,ל״ז.5-1 ,
ישעיה ,מ׳8-6 ,

יחזקאל ,ל״ז5-1 ,

יש מפרשים כי בשתי הנבואות הנביאים מגיבים על דבר ה׳.
במה דומות תגובותיהם ,ומהו המסר המשותף לשתי הנבואות? בסס את תשובתך על הכתובים.
 .19קרא תהלים ,כ״ג.

א.
ב.

בפסוק  4עובר המשורר מפנייה אל ה׳ בגוף נסתר לפנייה אליו בגוף נוכח.
מה אפשר ללמוד מכך על השינוי שחל בהרגשת המשורר על פי פסוקים  4) ?4-1נקודות(
במזמור זה מופיעים שני תיאורים )דימויים( של ה׳ :בפסוקים  3-1ובפסוקים .6-5
מה הם שני התיאורים ,ומהו הרעיון המשותף לשניהם? ) 4נקודות(
/המשך בעמוד /19
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 .20קרא תהלים ,מ״ח.12-5 ,

במזמור זה מובעת תהילה לתכונותיו השונות של ה׳.
צטט דוגמה אחת מפסוקים אלה לכוחו של האל ,ודוגמה אחת לתכונות הרוחניות של ה׳.
הסבר את הדוגמאות.
 .21קרא עזרא ,א׳.4-2 ,

לפניך קטע מכתובת המכונה ״גליל כורש״.
״אנוכי כורש מלך בבל ,המלך הגדול ...אשר ֵaל ונ ַaוּ אוהבים את שלטונו...
והערים ...אשר מקדשיהם היו חרבים ...החזרתי את ]צלמי[ האלים ]שהיו[ יושבים בתוכם ,וכוננתי ]להם[

מקדש עולמים .כינסתי את כל תושביהם והשבתי ]להם[ את מקום מגוריהם״.
א .ציין את הדמיון בין הפסוקים ובין הכתובת מבחינת תפיסת כורש את מעמדו ביחס לאל.
) 2נקודות(
ב .ציין את הדמיון בין הפסוקים ובין הכתובת מבחינת פרטי שני ההיתרים שנותן כורש.
מה אפשר ללמוד מכך על מדיניותו של כורש ככובש? הסבר.
) 6נקודות(
)שים לב :שאלה  22בעמוד הבא(.

/המשך בעמוד /20

 - 20 .22קרא נחמיה ,ה׳.17-6 ,

א.
ב.
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במה מאשים נחמיה את החורים והסגנים ,והאם הוא עצמו פעל כמותם?
נמק את תשובתך 3) .נקודות(
קרא פסוקים .17-13
) 5נקודות(
כתוב שלוש פעולות שנחמיה עשה כדי להקל על העם.

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך התרבות והספורט

