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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 מן התנ"ך השם המפורש בא 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 מן השאלות 4-1.

בכל שאלה שבחרת, ענה על שניים מן הסעיפים א-ג. 

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

קרא במדבר, י"ב, 15-1.  .1 

  

/המשך בעמוד 3/
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ענה על שניים מן הסעיפים א-ג.  

קרא את פירוש ראב"ע לפסוק 1שלפניך.  )1( א.   

היא דִברה; גם אהרון הסכים או החריש.  

מהי הבעיה שהפרשן התמודד ִעמה, ומהו הפתרון שהציע בפירושו?       )4 נקודות(  

למרים ולאהרון שתי טענות נגד משה.  )2(

הסבר את שתי הטענות, והסבר מהי תשובת הכתוב על הטענה השנייה.        

)6 נקודות(  

ה' מבחין בין משה לנביאים אחרים.  )1( ב. 

הסבר מהו ההבדל העיקרי ביניהם.       )4 נקודות(  

קרא את פירושו של רש"י על הנאמר בתלמוד )יבמות, מ"ט, ע"ב( בנוגע למשה:  )2(

]כל הנביאים[ נסתכלו באספקלריה )מראה, ראי( שאין מאירה — וכסבורים לראות ולא   

ראו )את ה'(. ומשה נסתכל באספקלריה המאירה וידע שלא ראהו בפניו.

כיצד רש"י מקשר את הנאמר בפסוק 8 לענווה של משה, המוזכרת בפסוק 3?  

)6 נקודות(         

בתקופת המקרא האמינו שמחלת הצרעת היא עונש שה' מטיל על החוטא, ורק ה'    )1( ג. 

יכול לרפא אותה.   

הוכח מן הכתוב את שני חלקי ההיגד.      )4 נקודות(  

בפסוק 12 יש תיקון סופרים. לפני התיקון היה כתוב "אמנו... חצי בשרנו", ואחריו   )2(

"אמו... חצי בשרו".

כיצד ניסה אהרון לשכנע את משה להתפלל לה' בעבור מרים, על פי הנוסח שלפני   

 תיקון הסופרים?

כיצד ניסה אהרון לשכנע את משה להתפלל לה' בעבור מרים, על פי הנוסח שאחרי 

תיקון הסופרים?        )6 נקודות(

  /המשך בעמוד 4/
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קרא במדבר, כ"ה, 13-1.  .2

/המשך בעמוד 5/
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ענה על שניים מן הסעיפים א-ג.   

קרא פסוקים 2-1 בקטע שלפניך. א. 

העם נאשם בשני חטאים. מה הם?      )2 נקודות(  )1(

קרא את דברי הפרשנים שלפניך, העוסקים בחטאי העם.  )2(

רש"י: כשתקף יצרו עליה, אמר לה: השמעי לי! והיא מוציאה לו דמות ]בעל[ פעור   

מחֵיקה ואומרת לו: השתחווה לזה.

מילגרום: הזנות, שהיא כאן זנות פולחנית, כעין פולחן הקדֵשה בכנען עצמה, הייתה   

חלק בלתי נפרד מטקס סעודת הקרבן: המאמינים היטיבו את לבם בבשר הקרבן ובו בזמן 

התענגו על בנות מואב.          )עולם התנ"ך, "במדבר"(

הסבר מהו הקשר בין שני החטאים, לפי כל אחד מן הפרשנים.      )8 נקודות(  

קרא פסוקים 5-4 בקטע שלפניך.  ב. 

מה ההבדל בין דרישתו של ה' ממשה ובין דרישתו של משה משופטי ישראל?  הסבר.        )1(

)4 נקודות(

קרא גם שמות, ל"ב, 13-9, 28-27.  )2(

האם הדרישה של משה, שכתבת עליה בתת־סעיף )1(, עולה בקנה אחד עם דבריו   

ועם מעשיו בפרשת עגל הזהב? נמק את דבריך.       )6 נקודות(

קרא פסוקים 13-11 בקטע שלפניך, וגם מלכים א, י"ט, 12-10. ג. 

השורש "קנא" ושם העצם "ברית" נזכרים בשני הקטעים.  )1(

הסבר מהו הקשר בין קנאה לברית, בכל אחד מן הקטעים.      )5 נקודות(  

על פי שני הקטעים, הקנאות היא תכונת אופי משותפת לפנחס ולאליהו, אך יש הבדל   )2(

ביחס כלפיה.

הסבר מהו היחס כלפי הקנאות של פנחס, ומהו היחס כלפי הקנאות של אליהו.  

)5 נקודות(  

/המשך בעמוד 6/
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קרא שמואל ב, י"א.  .3

/המשך בעמוד 7/ )שים לב: המשך הקטע וסעיפים א-ב של השאלה בעמוד הבא.( 
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ענה על שניים מן הסעיפים א-ג.  

קרא פסוקים 24-14 בקטע שלפניך. א. 

הסבר כיצד השתמשו דוד ויואב בסמכותם כדי להשיג את מבוקשו של דוד. בסס את   )1(

דבריך על הכתוב.   )4 נקודות(

יש הסבורים כי יואב ציית להוראות של דוד בלי הסתייגות.  )2(

הבא מן הפסוקים שתי ראיות לסברה זו, והסבר את דבריך.      )6 נקודות(  

קרא גם שמואל ב, כ"א, 14-1. ב. 

בשני הקטעים דוד משתמש בסמכותו כמלך כדי להפיק רווח אישי.  )1(

בסס קביעה זו על ראיה מכל קטע, והסבר את הראיה.      )4 נקודות(  

בכל אחד מן הקטעים יש דמות המאירה את מעשיו של דוד באור שלילי.  )2(

ציין מי היא הדמות בכל קטע, והסבר כיצד היא מאירה את מעשיו של דוד באור   

שלילי.      )6 נקודות(

/המשך בעמוד 8/ )שים לב: סעיף ג של השאלה בעמוד הבא.( 
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יש הטוענים שכוח הוא דבר משחית. ג. 

הבא מן הקטע שלפניך שתי ראיות המלמדות כי טענה זו נכונה בנוגע לדוד, והסבר כל   )1(

ראיה.       )6 נקודות(

קרא גם שמואל ב, י"ב, 13.  )2(

המסופר בפסוק זה מאיר פן נוסף באישיותו ובהתנהגותו של המלך דוד.  

הסבר קביעה זו.      )4 נקודות(  

  

/המשך בעמוד 9/
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      שים לב: המשך הבחינה בעמוד 10.

/המשך בעמוד 10/
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קרא שמואל ב, י"ט, 9-1.  .4

 

 

 

/המשך בעמוד 11/
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ענה על שניים מן הסעיפים א-ג.  

על פי הקטע שלפניך נראה שדוד אינו מצליח להפריד בין האישי לממלכתי.  )1( א.   

הסבר קביעה זו, ובסס אותה על הכתוב.      )4 נקודות(  

קרא גם שמואל ב, ט"ו, 14.  )2(

נראה כי הצער גרם לדוד לשכוח מי היה אבשלום ומה היה מסוגל לעשות.  

הסבר קביעה זו על פי פסוק זה.  

)6 נקודות(  

הסבר את התוכחה ואת האיום בדברי יואב לדוד.      )6 נקודות(  )1( ב. 

לנוכח המסופר בפסוקים 5-1 בקטע שלפניך, האם לדעתך הייתה התוכחה של יואב   )2(

)4 נקודות(      מוצדקת?  נמק. 

קרא גם שמואל ב, י"ב, 10-9.  )1( ג. 

על פי המחבר של ספר שמואל, המסופר בקטע בשמואל ב, י"ט שלפניך הוא התגשמות   

של דברי נתן הנביא בשמואל ב, י"ב, 10-9. הסבר קביעה זו.      )5 נקודות(

קרא קטע מפירוש מלבי"ם לפסוק 1.  )2(

... מפני שידע שמעשה זה נסבב על ידי חטאו...   

על פי פירוש זה, מהי ההצדקה לבקשה של דוד למות במקום בנו אבשלום?  

)5 נקודות(  

/המשך בעמוד 12/
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 פרק שני  )40 נקודות(
בפרק זה עליך לענות על שתיים מן השאלות 7-5 )לכל שאלה — 20 נקודות(.

קרא שמות, ג', 11-1;  שמואל א, ט"ז, 1, 13-6.  .5
שמות, ג', 11-1  

שמואל א, ט"ז, 1  

)שים לב: קטע נוסף וסעיפי השאלה בעמוד הבא.(
/המשך בעמוד 13/
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שמואל א, ט"ז, 13-6

מהו ניסיון החיים של שני האישים האלה שבזכותו הוכשרו להיות מנהיגי העם?  )1( א. 

מדוע הייתה זו דרך הכשרה מועילה?       )6 נקודות(  

קרא גם שמות, ב', 10-4. משה סבור שהוא אינו האדם המתאים לביצוע המשימה   )2(

שהטיל עליו ה' ואומר "מי אנכי כי אלך" )שמות, ג', 11(. לנוכח המסופר בשמות, ב', 

10-4 נראה שהוא דווקא מתאים למלא תפקיד זה.

בסס קביעה זו על נימוק אחד מן הכתוב בשמות, ב, 10-4, והסבר אותו. )4 נקודות(   

בקטעים שלפניך מתואר רקע שונה לבחירת כל אחד מן המנהיגים, משה ודוד, ולכן גם  ב. 

מנהיגותם הייתה שונה.

באילו נסיבות נבחר כל אחד מן המנהיגים? בסס את דבריך על הכתוב.       )4 נקודות(  )1(

כיצד השפיעו הנסיבות בכל תקופה על אופי המנהיגות של כל אחד מן המנהיגים?    )2(

הסבר.     )6 נקודות(

/המשך בעמוד 14/
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קרא במדבר, כ', 13-1.  .6

/המשך בעמוד 15/
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הסבר מדוע משה מכנה את העם "ֹמרים" )פסוק 10(.       )4 נקודות( א. 

בקטע שלפניך ה' מאשים את משה ואהרון: "לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל"   )1( ב. 

)פסוק 12(, אך לא ברור מה היה החטא שבגללו נאמרו הדברים.    

קרא את פירוש רבינו חננאל )בתוך פירוש רמב"ן על אתר( שלפניך.  

החטא הוא אומרם 'המן הסלע הזה נוציא לכם מים', וראוי שיאמרו: יוציא ה' לכם     

מים...ואולי חשבו העם, כי משה ואהרון בחכמתם הוציאו להם מים מן הסלע הזה...

הסבר מהו החטא על פי פירוש זה.        )8 נקודות(  

קרא את דברי הרב א' סמט שלפניך.  )2(

... הכשל של משה הוא ההיצמדות לדפוס ההנהגה הישן הקודם. משה מכה על הסלע כמו   

שהוא עשה מיד אחרי יציאת מצרים, ולא מסגל את עצמו לצו האלוקי לדבר אל הסלע, 

שמשמעו שיש להנהיג את דור באי הארץ באופן שונה מדפוס ההנהגה של דור המדבר. לכן 

נגזר על משה לרדת מבמת ההנהגה ולפנות את מקומו למנהיג חדש שיאמץ לעצמו דפוס 

הנהגה המתאים לתקופה החדשה.
)א' סמט, עיונים בפרשת השבוע(

הסבר מדוע לדברי סמט לא נכנס משה לארץ.        )8 נקודות(  

/המשך בעמוד 16/
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קרא דברים, ל"ד, 12-7; מלכים א, א', 8-1.  .7

דברים, ל"ד, 12-7  

מלכים א, א', 8-1

/המשך בעמוד 17/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

- 17 -

שני הקטעים שלפניך דנים בעניינים האלה: דמותו של המנהיג בזקנתו וירושת ההנהגה. א.  

הסבר והדגם את ההבדל בין שני המנהיגים — משה ודוד — בנוגע לכל אחד מן העניינים   )1(

המודגשים בקו.  

)8 נקודות(   

מדוע לדעתך הוצג כך כל אחד מן המנהיגים?  הסבר.      )6 נקודות(  )2(

בערוב ימיו של המלך, השלטון עלול להתערער. ב. 

האם המהלך שביצעו אדניה ונתן תרם ליציבות השלטון או ערער את היציבות? נמק.  

)6 נקודות(  


