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משך הבחינה:   שעה וחצי. א. 

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:   בשאלון זה פרק אחד ובו שמונה שאלות. ב. 

עליך לענות על חמש שאלות.   20x5 = 100 נקודות    

תנ"ך שלם בלי פירושים, בלי תוספות ובלי תרגום. חומר עזר מותר בשימוש:     ג. 

מותר להשתמש בתנ"ך שיש בו מפות.     

      

אל תעתיק את השאלה; כתֹוב את מספרה בלבד.  )1( הוראות מיוחדות:  ד. 

התרכז בנושא. בסס את דבריך על הכתוב.  )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
ענה על חמש מן השאלות 8-1 )לכל שאלה — 20 נקודות(.

קרא בראשית, כ"ד, 28-10, 61-54.  .1

בראשית, כ"ד, 28-10

                                   /המשך בעמוד 3/)שים לב: הקטע הבא וסעיפי השאלה בעמוד הבא(
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בראשית, כ"ד, 61-54

קרא גם בראשית, י"ב, 9-1 ; י"ח, 8-1. א. 

על פי המסופר בקטעים שלפניך, נראה שיש נקודות דמיון בין רבקה ובין אברהם אבינו, כפי   

שהוא מתואר בבראשית, י"ב, י"ח.

הבא דוגמה מבראשית, י"ב, 9-1 ודוגמה מבראשית, י"ח, 8-1,  המבססות קביעה זו.  

הסבר את דבריך, ובסס אותם על הקטעים שקראת.        )10 נקודות(  

י' שמש טוענת במאמרה "רבקה — אישה חזקה ללא כוח רשמי" שבסיפור האירוסין של  ב. 

יצחק ורבקה יש חריגה מן הדגם המקובל של סיפורי האירוסין במקרא.

הסבר מהי החריגה, וכיצד היא עשויה לרמוז על ההתנהלות של רבקה בעתיד במשפחתה.          

)10 נקודות(

                                 /המשך בעמוד 4/
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קרא בראשית, ל"ח, 26-6.  .2

 

)שים לב: המשך הקטע וסעיפי השאלה בעמוד הבא(

                                   /המשך בעמוד 5/
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ֵלב הארי". ספורנו אומר על תמר "היה ִלבה ּכְ  א. 

הסבר דימוי זה. הבא מפסוקים 26-11 שתי דוגמאות המוכיחות כי תמר ראויה לתיאור 

המדמה את לבה ללב אריה, והסבר כל דוגמה.        )10 נקודות(

קרא פסוק 11 בקטע שלפניך וגם את החוק האשורי 33A שלפניך. ב. 

אישה כי תשב בבית אביה, ובעלה מת ויש לו בנים, ]תגור[ בבית ]שתבחר. אם[ אין לה ]בן,   

אחיה יתננה[ לכל אחד ]מן הבנים[ שיחפוץ, ואם ירצה, יתננה לחמיה לאישה; אם בעלה וחמיה 

מתו, ולה אין בן, אלמנה היא )מבחינה חוקית(. לכל מקום שתחפוץ תלך.

מהו ההבדל בין המעמד האישי של האלמנה הנזכרת בסוף החוק האשורי שלפניך ובין   

המעמד של תמר, כפי שיהודה מגדיר אותו בפסוק 11, ומהי הסיבה להבדל זה?

)10 נקודות(  

                                  /המשך בעמוד 6/
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קרא במדבר, כ"ז, 11-1.  .3

יש הטוענים שבקטע שלפניך בא לידי ביטוי ניסיון להשוות את מעמד הבנות למעמד    )1( א. 

הבנים בנוגע לירושת הנחלה, ויש הטוענים שאין בו ביטוי לניסיון כזה.  

בסס כל אחת מן הטענות על הכתוב, והסבר את דבריך.        )8 נקודות(  

קרא גם איוב, מ"ב, 15-12.  )2(

מהו ההבדל בין המסופר בקטע זה מאיוב ובין הנאמר בחוק בבמדבר, כ"ז, 11-1   

בנוגע לירושת הבנות?        )5 נקודות(

בנות צלופחד מנמקות את בקשתן למשה כך: "למה ִיגרע שם אבינו מתוך משפחתו כי אין  ב. 

לו בן" )פסוק 4(, נימוק זה מבוסס על הערכים של החברה השבטית הפטריארכלית.

הסבר קביעה זו.        )7 נקודות(  

                                 /המשך בעמוד 7/
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שים לב: המשך הבחינה בעמוד 8.



תנ"ך, קיץ תשע"ו, מס' 001108, 135 - 8 -
קרא יהושע, ב', 16-1, 24-23.  .4

יהושע, ב', 16-1

                                /המשך בעמוד 9/)שים לב: הקטע הבא וסעיפי השאלה בעמוד הבא(
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יהושע, ב', 24-23

לדברי חז"ל )זבחים, קט"ז( רחב "נתגיירה".  א. 

)8 נקודות( בסס דעה זו על הכתוב ביהושע, ב', 16-1, שלפניך. הסבר את דבריך. 

יש הטוענים שהתושייה של רחב, הבאה לידי ביטוי בקטעים שלפניך, מעמידה באור נלעג  ב. 

את דמויות הגברים.

הבא מן הקטעים שתי ראיות המבססות טענה זו, והסבר אותן.        )12 נקודות(  

                                /המשך בעמוד 10/
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קרא שופטים, ד, 10-1, 14, 23-22.  .5

שופטים, ד, 10-1

שופטים, ד, 14

)שים לב: הקטע הבא וסעיפי השאלה בעמוד הבא(

                                /המשך בעמוד 11/



תנ"ך, קיץ תשע"ו, מס' 001108, 135 - 11 -

שופטים, ד, 23-22

על פי פסוקים 10-1 ופסוק 14 שלפניך, מדוע דבורה זקוקה לברק כדי להילחם בכנענים,  א. 

ומדוע ברק זקוק לדבורה כדי להילחם בכנענים? הסבר, ובסס את דבריך על הכתוב.

)10 נקודות(  

קרא פסוקים 23-22 שלפניך ואת המדרש שלפניך. ב. 

לא היה גיבור כמוהו; ובן שלושים שנה היה וכבש כל העולם בכוחו. ולא היה כרך שלא הפיל   

חומותיו בקולו. ואפילו חיה בשדה כיוון שנתן קולו עליה לא זזה ממקומה... וכשהיה יורד 

למלחמה, היו נושאין אותו תשע מאות סוסים במרכבה, ובחזירתו )ובחזרתו( לא היה אחד מהם 

יוצא מתחתיו בשלום, שהיה חותכן ]את אויביו[ כברזל לצמר. ולבסוף מסרו אלהיהם ביד אישה! 

)מדרש אבא גוריון, פרשה ג(

קטע המדרש שלפניך מתאר את גבורת סיסרא בלשון גוזמה. מהי המטרה של ההגזמה   

בתיאור זה?        )10 נקודות(

                               /המשך בעמוד 12/
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קרא שופטים, י"ג, 23-2.  .6

)שים לב: המשך הקטע וסעיפי השאלה בעמוד הבא(
                                   /המשך בעמוד 13/
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קרא את הקטע שלפניך ממאמרו של א' סימון "וילך מנוח אחר אשתו":

הוא ]מנוח[ עושה עתה כל מה שאשתו נמנעה בדעת וביודעין מלעשות, כדי להוכיח למבשר, לאשתו   

ולעצמו שהוא מיטיב ממנה להיענות לבשורה ולמבשרה.

בסס את דברי סימון באמצעות שתי דוגמאות מפסוקים 18-15 בקטע שלפניך, והסבר כל  א. 

דוגמה.        )10 נקודות(

תגובות המלאך מלמדות שמנוח לא השיג את מבוקשו. ב. 

הסבר קביעה זו, ובסס אותה על הכתוב.        )10 נקודות(  

                               /המשך בעמוד 14/
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קרא שמואל א, כ"ה, 31-22.  .7

)שים לב: סעיפי השאלה בעמוד הבא(
                                   /המשך בעמוד 15/
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קרא  גם את המדרש שלפניך:

אמרה לו ]אביגיל לדוד[: אדוני דוד, אני מה עשיתי? ּבנַי מה עשו? ּבְהְֵמִתי מה עשתה?

אמר לה: מפני שקילל ]נבל[ מלכות דוד.

אמרה לו: ומלך אתה?

אמר לה: ולא משחני שמואל למלך?!

אמרה לו: עדיין ]...[ אדוננו שאול קיים ]...[ עדיין מחוסר כיסא אתה.

)ירושלמי סנהדרין, פרק ב, הלכה ג, בתרגום לעברית מתוך א' סימון, בקש שלום ורדפהו(

התנהגותה ודבריה של אביגיל על פי המתואר במדרש שלפניך שונים מן המתואר בקטע  א. 

שלפניך מן המקרא.

הבא שתי ראיות המאששות קביעה זו, והסבר כל ראיה. בסס את דבריך על שני הקטעים.  

)16 נקודות(  

מדוע לדעתך המדרש מציג את אביגיל באופן שונה מן המקרא? הסבר.       )4 נקודות( ב. 

                               /המשך בעמוד 16/
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קרא שמואל ב, כ"א, 1-14.  .8

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

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

- 17 -

המעשים של רצפה בת איה מעוררים בקורא אהדה. א. 

הבא מפסוק 10 בקטע שלפניך שתי דוגמאות למעשים שיכולים לעורר את אהדת הקורא   

כלפיה, והסבר כל דוגמה.        )10 נקודות(

בתגובה של דוד על הפעולות של רצפה בת איה בא לידי ביטוי ניצחון היחיד על     )1( ב. 

הממסד. הסבר קביעה זו ובסס את דבריך על הכתוב.        )5 נקודות(  

היציאה של היחיד נגד הממסד מקבלת חיזוק והצדקה בקטע שלפניך.  )2(

בסס קביעה זו על הנאמר בחלקו השני של פסוק 14, והסבר את דבריך.  

)5 נקודות(  


