מדינת ישראל

סוג הבחינה :בגרות
מועד הבחינה :קיץ תשע"ז2017 ,
מספר השאלון1382 :

משרד החינוך

תנ"ך
על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית
הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה   :שעתיים וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה   :בשאלון זה שלושה פרקים.
— ( 48 — )16x3נקודות
פרק ראשון
— ( 32 — )16x2נקודות
פרק שני
פרק שלישי (חובה) — ( 20 — )20x1נקודות
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.

( )1אל תעתיק את השאלה; כתוֹ ב את מספרה בלבד.
( )2התרכז בנושא .שים לב לכתב ,לכתיב ולפיסוק.

הוראות מיוחדות:

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).
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 — המנהיגות של משה ודוד

תנ"ך ,קיץ תשע"ז ,מס' 1382

( 48נקודות)

ענה על שלוש מן השאלות ( 4-1לכל שאלה —  16נקודות).
.1

קרא שמות ,ו'.12-1 ,

/המשך בעמוד /3

-3א.

תנ"ך ,קיץ תשע"ז ,מס' 1382

משה פונה אל ה' בשמות ,ה' 23-22 ,ושואל "למה הרעֹתה לעם הזה".
קרא את דברי הפרשנות של חגי משגב על הקשר בין הכתוב בפסוקים אלה ובין הכתוב
בשמות ,ו' ,שלפניך.
למעשה ,זו בדיוק התשובה האלוהית לשאלתו של משה :לא הרעותי לעם הזה ,כפי שזעקת
בפרק הקודם ,מכיוון שלא רק שחרור עבדים עומד על הפרק ,אלא תכנית גדולה יותר ,הבטחה
קדומה ,שהגיע זמנה .ו'אני ה' ' היא כמין סִסמה המאשרת את הדבר.



הססמה :אני ה' 929 .שמות אוחזר ב־ 13בספטמבר 2016 ,מ־  )http://www.929.org.il
(משגב ,ח' [ִ .]2016

( )1הסבר מהי אותה "תכנית גדולה [ ]...שהגיע זמנה" .תוכל להיעזר בבראשית ,ט"ו         .7 ,
( 4נקודות)
( )2דברי ה' בשמות ו' 5-4 ,יכולים להשתמע כביקורת על משה .הסבר קביעה זו על פי
דבריו של משגב ועל פי ההתגלות הקודמת של ה' למשה (שמות ,ג') 6(       .נקודות)
ב.

קרא פסוקים  11-9בקטע שלפניך ואת דברי יובל אלבשן:
[ ]...כמה בורות וחוסר הבנה טמונים בציפייה [ ]...שהשינוי יבוא מלמטה ,שהעניים והמוכים
והרמוסים הם אלה שיובילו את המאבק נגד דיכוים []...



(אלבשן ,י' [ .]2016מצוקה משתקת 929 .שמות .אוחזר ב־ 13בספטמבר 2016 ,מ־  )http://www.929.org.il

הסבר מדוע הטיל ה' את השליחות הנזכרת בפסוק  11דווקא על משה ,ולא פנה אל העם
שיושיע את עצמו .בסס את דבריך על הכתוב ועל דבריו של אלבשן 6(         .נקודות)

/המשך בעמוד /4

-4.2

תנ"ך ,קיץ תשע"ז ,מס' 1382

קרא שמות ,ל"ב.35-7 ,

(שים לב :המשך הקטע וסעיפי השאלה בעמוד הבא)
/המשך בעמוד /5
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א.

ב.

תנ"ך ,קיץ תשע"ז ,מס' 1382

( )1קרא פסוקים  14-7בקטע שלפניך ואת הפירוש של רש"י.
עדיין לא שמענו שנתפלל משה עליהם ,והוא אומר" :הניחה לי?" אלא כאן פתח לו ּפֶתח
והודיעו שהדבר תלוי בו []...
מדברי רש"י עולה כי ה' ביקש ללמד את משה שיעור במנהיגות .הסבר קביעה זו   .
( 5נקודות)
( )2לדעתך ,האם הרצון של משה למחול לעם על טעות קשה היא תכונה ראויה למנהיג?
נמק את דבריך 5(         .נקודות)
יש הטוענים כי פרשת עגל הזהב מסמנת נקודת מפנה אצל משה :מאדם החושב כי
המנהיגות נכפתה עליו ,למנהיג אסרטיבי ויוזם.
קרא פסוקים  32-15בקטע שלפניך .הפעולות של משה בפסוקים אלה מלמדות על
מנהיגות יוזמת ואסרטיבית .הבא שתי ראיות לביסוס קביעה זו ,והסבר אותן 6(    .נקודות)
/המשך בעמוד /6

-6.3

תנ"ך ,קיץ תשע"ז ,מס' 1382

קרא שמואל א ,י"ט.18-8 ,

א.

קרא פסוקים  10-8בקטע שלפניך.
()1

הסופר המקראי משתמש בפועל ה-כ-ה בפסוקים אלה כדי לתאר הן את מעשי
דוד הן את מעשי שאול .מה הייתה המטרה בשימוש בפועל זהה בתיאור מעשי שתי
הדמויות? הסבר את דבריך 5(         .נקודות)

()2

יש הטוענים שבין פסוק  8ובין פסוקים  10-9יש קשר של סיבה ותוצאה .הסבר קשר
זה 4( .נקודות)

ב.

קרא פסוקים  17 ,12-11בקטע שלפניך וגם יהושע ,ב' .20-15 ,בשני הסיפורים מתוארת
אישה הממלטת גבר מחלון הבית .הסבר כיצד ההשוואה בין שני הסיפורים מאירה באור
שלילי את התנהגותו של דוד בפסוק  12בקטע שלפניך 7(         .נקודות)
/המשך בעמוד /7
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תנ"ך ,קיץ תשע"ז ,מס' 1382

שים לב:
המשך הבחינה בעמוד 8

/המשך בעמוד /8

-8.4

תנ"ך ,קיץ תשע"ז ,מס' 1382

קרא מלכים א ,א'.35-15 ,
מלכים א ,א'35-15 ,

(שים לב :המשך הקטע וסעיפי השאלה בעמוד הבא)

/המשך בעמוד /9

-9-

א.

תנ"ך ,קיץ תשע"ז ,מס' 1382

קרא את הקטע מדברי הלל דיוויס שלפניך.
וכאן ,בשיא זקנתו ,מגיע דוד גם לשיא גאונותו.
           (דיוויס ,ה .]2016[ .להיות בזמן הנכון ובמקום הנכון 929 .מלכים א .אוחזר ב־ 13בספטמבר2016 ,
מ־)http://www.929.org.il

ציין מפסוקים  35-32שלוש הוראות שציווה דוד ,והסבר כיצד כל אחת מהן מלמדת על
גאונותו.
ב.

( 9נקודות)

אחרים טוענים שההוראות של דוד בפסוקים  35-32אינן מעידות על גאונותו ,אלא
מלמדות על הצלחתם של נתן ובת שבע לתמרן את המלך הזקן.
הבא מפסוקים  31-15דוגמה אחת היכולה לבסס טענה זו ,והסבר אותה 7(         .נקודות)

/המשך בעמוד /10
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פרק שני — נשים במקרא

תנ"ך ,קיץ תשע"ז ,מס' 1382
( 32נקודות)

ענה על שתיים מן השאלות ( 7-5לכל שאלה —  16נקודות).

.5

קרא יהושע ,ב'.17-1 ,

(שים לב :המשך הקטע וסעיפי השאלה בעמוד הבא)
/המשך בעמוד /11
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א.

תנ"ך ,קיץ תשע"ז ,מס' 1382

קרא פסוק  1בקטע שלפניך ואת דברי יוסף בן מתתיהו.
כי תחילה באו וסקרו את עירם כולה באין מפריע והסכימו ביניהם אילו חלקים של החומות
חזקים הם ואילו אינם נותנים ביטחון לתושבים במידה שווה [ ]...וכשהגיע הערב סרו לפונדק
בסביבת

החומה ,מקום שם הובאו גם קודם לסעוד.
(בן מתתיהו ,י' ,תרגם מיוונית ,הוסיף מבוא ,הערות וביאורים ,מפות ותמונות ,אברהם שליט []1944
קדמוניות היהודים ה ,א ,ב ,ירושלים-תל אביב :הוצאת מוסד ביאליק על ידי "מסדה")

על פי פסוק  ,1הדרך שבה ביצעו המרגלים את ההוראה של יהושע מעוררת שאלה.
ציין מהי השאלה ,והסבר את התשובה של יוסף בן מתתיהו על שאלה זו 6(         .נקודות)
ב.


יאיר זקוביץ טוען כי "המספר טורח לשים בפיה של רחב פסוקים משירת הים".
(מתוך ההרצאה המצולמת "הזוג המוזר")
()1

מה בדברי רחב אל המרגלים הוא ֶה ְר ֵמז אל שירת הים (שמות ,ט"ו)?         ( 4נקודות)

()2

לדברי זקוביץ ,הרמז זה משירת הים מציג את רחב באור חיובי ואת יהושע באור
אירוני .הסבר דברים אלה 6(         .נקודות)

/המשך בעמוד /12

 - 12.6

תנ"ך ,קיץ תשע"ז ,מס' 1382

קרא שמואל ב ,י"ד.21-1 ,

(שים לב :המשך הקטע וסעיפי השאלה בעמוד הבא)

/המשך בעמוד /13
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א.

תנ"ך ,קיץ תשע"ז ,מס' 1382

קרא פסוקים  11-8 ,3בקטע שלפניך ואת הפירוש של רד"ק לפסוק .3
יואב לא היה יודע מענה המלך ,שיָׂשִים בפיה כל הדברים ,אלא כלל הדברים סידר לה.
( )1כיצד רד"ק מפרש את הביטוי "וישם יואב את הדברים בפיה"?         ( 3נקודות)
( )2הבא מפסוקים  11-8ביסוס לפירושו של רד"ק .הסבר את דבריך 5(         .נקודות)

ב.

קרא פסוקים  21-13בקטע שלפניך.
()1

מדבריה של האישה בפסוק  13משתמעות האשמות כלפי דוד .ציין האשמה אחת,
והסבר את התעוזה שבהאשמה זו 4(         .נקודות)

( )2בשל דבריה של האישה בפסוקים  ,17-14יש פרשנים המאשימים אותה בפטפטנות.
הבא מדברי האישה בפסוקים אלה טיעון אחד המלמד כי אין בדבריה פרטים מיותרים,
והסבר כיצד טיעון זה מקדם אותה לקראת המטרה שלשמה באה לדוד.
( 4נקודות)

/המשך בעמוד /14

 - 14.7

תנ"ך ,קיץ תשע"ז ,מס' 1382

קרא מלכים ב ,ד'.26-8 ,

/המשך בעמוד /15

 - 15א.

תנ"ך ,קיץ תשע"ז ,מס' 1382

קרא פסוקים  16-8בקטע שלפניך.
( )1יש הטוענים כי במפגש בין אלישע לבין האישה השונמית נוהגות שתי הדמויות בגאווה
רבה .הסבר את הטענה ,ובסס אותה על ראיה אחת בנוגע לכל דמות (סך הכול —
שתי ראיות) 6(        .נקודות)
()2

בהמשך המסופר בפסוקים אלה חדלה האישה להיות גאה .הוכח זאת מן הכתוב,
והסבר מה גרם לכך 4(         .נקודות)

ב.

בחברה המקראית הפטריארכלית היה בדרך כלל מעמד הנשים נמוך מן המעמד של בעליהן.
הבא מפסוקים  26-19שלוש הוכחות המלמדות שהאישה משונם הייתה דמות נשית יוצאת
דופן בחברה הפטריארכלית 6(         .נקודות)

/המשך בעמוד /16

- 16 -

פרק שלישי — עוצמה והנהגה

תנ"ך ,קיץ תשע"ז ,מס' 1382
( 20נקודות)

ענה על שאלה ( 8חובה) 20(       .נקודות)

.8

קרא במדבר ,ל"ו.12-1 ,

/המשך בעמוד /17

 - 17א.

תנ"ך ,קיץ תשע"ז ,מס' 1382

( )1על פי הקטע מבמדבר ,ל"ו  12-1שלפניך ,הסבר כיצד הגבילו ראשי האבות משבט מנשה
את ההישג של בנות צלפחד בנוגע לזכותן לרשת את נחלת אביהן (על פי במדבר ,כ"ז.)7-6 ,
( 4נקודות)
()2

בחרסים שנמצאו בשומרון ,בירת ממלכת ישראל ,יש רשימות של בתי אב מנחלת
מנשה .גם השמות חגלה ונֹעה נזכרים ברשימות אלה כשמות המציינים בתי אב.
כיצד ציון שמות אלה בחרסי שומרון מלמד על ניצחון בּ נות צלפחד על הממסד הגברי
שניסה להגבילן?         ( 6נקודות)

ב.

קרא גם במדבר ,כ"ז 5-1 ,ואת המדרש שלפניך.
את הדבר הקשה יביאון אל משה .אמר לו הקב"ה :משה ,אתה דן את הקושיות?! הרי בנות
צלפחד באין [באות] לשאול בדין שאפילו תינוקות [ ]...משיבין עליו ,ואין אתה יודע מה
להשיב! אלא "ויקרב משה את משפטן לפני ה' " (במדבר ,כ"ז ,ה').
(מלמד ,ע"צ [עורך][ .תשס"ז] .מכילתא דרשב"י .ירושלים :ישיבת שערי רחמים ובית הלל ,עמ' )134

( )1הסבר את הביקורת המופנית כלפי משה במדרש 5(         .נקודות)
( )2לדעתך ,מדוע פנה משה אל אלוהים שיפתור סוגיה זאת? נמק את דבריך      .
( 5נקודות)

בהצלחה!

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

