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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"א, 22-1.  .1 

  

/המשך בעמוד 3/



תנ"ך, קיץ תשע"ה, מס' 001106, 133 - 3 -
 

ענה על שניים מן הסעיפים א-ג.  

קרא פסוקים 3-1 ופסוקים 15-4 בקטע שלפניך.  

יש הטוענים כי מפסוקים אלה אפשר ללמוד על שינוי ביחס של משה לעם. א.   

האם אתה מסכים עם טענה זו?  נמק, ובסס את דבריך על הכתוב.  

קרא פסוקים 10-4 בקטע שלפניך. ב. 

הבא מפסוקים 6-4 שני פרטים היכולים להסביר את הסיבה לתלונת העם,   )1(  

והסבר אותם.      )6 נקודות(   

יש הטוענים שהנאמר בפסוקים 9-7 נועד להצדיק את תגובות ה' ומשה בפסוק 10.         )2(

הסבר טענה זו.       )4 נקודות(

קרא פסוקים 22-18 בקטע שלפניך. ג. 

הסבר את התגובה של משה על הפתרון של ה' למצוקת העם. בסס את הסברך   )1(

על הכתוב.       )4 נקודות(  

קרא גם שמות, ט"ז, 4-2, 15-13.  )2(

האם ההשוואה בין הנאמר בבמדבר, י"א, 22-18 בקטע שלפניך לנאמר   

בשמות, ט"ז, 4-2, 15-13 מצדיקה את התגובה של משה שהסברת בתת־סעיף )1(?    

נמק.        )6 נקודות(

  /המשך בעמוד 4/
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קרא דברים, ל"ד.  .2 

ענה על שניים מן הסעיפים א-ג.   

קרא פסוקים 4-1 בקטע שלפניך, וגם שמות, ג', 17-16. א. 

יש מי שרואה בדברים הנאמרים בפסוקים 4-1 בקטע שלפניך ביטוי של חסד שעשה ה' עם   

משה, ויש מי שרואה בהם ביטוי לכישלון השליחות של משה.

הסבר את שתי הפרשנויות האלה, ובסס אותן על הכתובים.  

על פסוק 5 נאמר בתלמוד: ויש אומרים: לא מת משה.      )תלמוד בבלי, סוטה יג, ע"ב(  ב. 

הבא מן הקטע שלפניך רמז אחד שיכול לבסס דברים אלה, וראיה אחת השוללת אותם.   )1(

הסבר את דבריך.      )6 נקודות(

מדוע לדעתך הפרטים בנוגע למות משה ולמקום קבורתו נותרו מעורפלים?   )2(

הסבר את דבריך.       )4 נקודות(  

קרא פסוקים 12-10 בקטע שלפניך. ג. 

הסבר כיצד כל אחד מן הפסוקים האלה מבטא היבט אחר במפעל חייו של משה.  

/המשך בעמוד 5/
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שים לב: המשך הבחינה בעמוד 6.

/המשך בעמוד 6/
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קרא שמואל א, כ"ד.  .3

/המשך בעמוד 7/
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ענה על שניים מן הסעיפים א-ג.  

קרא פסוקים 5-1 בקטע שלפניך, וגם מלכים א, א', 4-1. א. 

קרא את המדרש שלפניך:   

אמר רבי יוסי ברבי חנינא: כל המבזה את הבגדים סוף אינו נהנה מהם, שנאמר "והמלך דוד   

)תלמוד בבלי, ברכות סב, ע"ב( זקן בא בימים ויכַּסֻהו ּבַּבְגדים ולא יִחם לו". 

המדרש משמיע ביקורת כלפי דוד על התנהגותו המתוארת בקטע שלפניך משמואל א, כ"ד.

מהי הביקורת, וכיצד שני הכתובים שקראת מסייעים למדרש להשמיע את הביקורת שלו?        )1(

)6 נקודות(

האם לדעתך הביקורת של המדרש כלפי דוד מוצדקת?  נמק.      )4 נקודות(  )2(

קרא פסוקים 15-9 בקטע שלפניך. ב. 

יש הטוענים שבפסוקים אלה דוד מבטיח לשאול שאין לו כל כוונה רעה כלפיו, ויש הטוענים   

שבדבריו דוד מייחל למֹות שאול.  הסבר כל טענה, ובסס אותה על הכתוב.

קרא פסוקים 21-16 בקטע שלפניך. ג. 

בדברי שאול אל דוד יש שלושה רכיבים:   

הכאה על חטא  —

השלמה עם הגורל שניבא לו שמואל כי מלכותו לא תימשך אחרי מותו  —

בקשה  —

ציין את הפסוקים שבהם נזכר כל אחד מרכיבים אלה, והסבר כל רכיב.   

/המשך בעמוד 8/
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קרא שמואל ב, כ"א, 14-1.  .4

 

 

 

/המשך בעמוד 9/
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ענה על שניים מן הסעיפים א-ג.  

קרא פסוקים 6-1 בקטע שלפניך. א.   

יש הטוענים, על פי המסופר בפסוקים אלה, שדוד פעל כראוי, ויש הטוענים שדוד   

פעל שלא כראוי.  

בסס כל אחת מן הטענות על הכתוב, והסבר את דבריך.  

ָעֵתר אלֹהים לארץ אחרי כן". ְך מים עליהם", ובפסוק 14 כתוב "ַוּיֵ בפסוק 10 כתוב "עד ִנּתַ ב. 

בין שני פסוקים אלה יש לכאורה סתירה.  

הסבר את הסתירה לכאורה, והבא פתרון אחד לסתירה שהסברת.        

קרא פסוק 8 בקטע שלפניך וגם שמואל ב, ו', 23.  )1( ג. 

מהי הסתירה בין המסופר בשני פסוקים אלה?       )4 נקודות(  

יש הטוענים שבפסוק 8 בקטע חל שיבוש.   )2(

קרא גם שמואל א, י"ח, 19.   

מהו השיבוש האפשרי על פי פסוק זה?      )6 נקודות(  

/המשך בעמוד 10/
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 פרק שני  )40 נקודות(
בפרק זה עליך לענות על שתיים מן השאלות 7-5 )לכל שאלה — 20 נקודות(.

קרא דברים, ג', 29-23;  שמואל א, כ"ג, 17-6.  .5
דברים, ג', 29-23  

שמואל א, כ"ג, 17-6  

/המשך בעמוד 11/
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בשני הקטעים המנהיג פונה אל ה'.  א. 

מהו ההבדל בין הדרך שבה משה מַתקשר עם ה' ובין הדרך שבה דוד מַתקשר עם ה'?         )1(  

)6 נקודות(  

קרא גם במדבר, י"ב, 8-6.  )2(

על פי פסוקים אלה, הסבר מדוע כל אחד מן המנהיגים האלה מתקשר עם ה' בדרך שונה.         

)6 נקודות( 

קרא את הקטע מדברים, ג' שלפניך ואת שמואל א, כ"ג, 17-14 שלפניך. ב. 

בכל אחד מן הקטעים שלפניך נמסרת הודעה בנוגע להעברת ההנהגה.  

ציין מי הוא המודיע בכל אחד מן הקטעים.       )2 נקודות(  )1(

בכל אחד מן הקטעים נדרשת אחת הדמויות לוויתור.  )2(

הסבר טענה זו, ובסס אותה על הכתוב.       )6 נקודות(  

/המשך בעמוד 12/
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קרא שמואל ב, כ"ג, 17-15;  שמות, ט"ו, 26-22.  .6

שמואל ב, כ"ג, 17-15  

שמות, ט"ו, 26-22  

/המשך בעמוד 13/
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קרא שמואל ב, כ"ג, 17-15 שלפניך. א. 

קרא את פירוש רד"ק לפסוקים 17-16.  )1(  

שהיה חושב בנפשו: אילו שתה אותם כאילו שתה דמם, כי בנפשותם הביאום.    

על פי הפירוש של רד"ק, מדוע לא שתה דוד את המים שכל כך רצה בהם?         

)6 נקודות(  

כיצד מצטיירת דמותו של דוד המנהיג בעקבות הסירוב שלו לשתות את המים?  )2(

בסס את דבריך על הכתוב.       )6 נקודות(   

קרא גם שמות, ט"ו,  26-22 שלפניך. ב. 

יש הטוענים שבקטע זה משה אינו קשוב לצורכי העם.  )1(

בסס טענה זו על שתי ראיות מן הכתוב.      )6 נקודות(  

איך לדעתך היה דוד נוהג, אילו העם בהנהגתו היה נקלע למצוקה דומה?  נמק.         )2(

)2 נקודות(  

/המשך בעמוד 14/
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קרא שמואל ב, י"ג, 7-1; 27-19; 33-30.  .7

שמואל ב, י"ג, 7-1  

שמואל ב, י"ג, 27-19  

/המשך בעמוד 15/  
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שמואל ב, י"ג, 33-30

לשני הבנים של דוד, אמנון ואבשלום, היו תכניות שהיו עלולות לפגוע באחרים.   א. 

ֵרט מה הייתה התכנית של כל אחד מן הבנים.        )8 נקודות( ּפָ  

הסבר כיצד היה דוד יכול למנוע את ביצוע התכנית של כל אחד מן הבנים.        )1( ב. 

)6 נקודות(   

מדוע לדעתך לא מנע דוד את ביצוע התכניות? הסבר את דבריך.      )6 נקודות(  )2(

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך


