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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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ענה על חמש מן השאלות 8-1 )לכל שאלה — 20 נקודות(.

קרא בראשית, ל"ד, 24-14.  .1

קרא את דברי מ' ויינפלד שלפניך. א. 
במרכז הפרק עומדת בעיית החיתון בין בני יעקב לבני שכם ]...[, ויש בכך מעין הקדמה לאזהרות   

בחוקה הישראלית, שלא ]...[ לבוא אתם ]ִעם יושבי הארץ[ בקשרי חיתון.
)מ' ויינפלד, "בראשית", עולם התנ"ך( 

הסבר את "בעיית החיתון" שוויינפלד מזכיר בדבריו.  בסס את דבריך על שלוש ראיות:    

 על ראיה מן הקטע שלפניך מבראשית, ל"ד, על ראיה מבראשית, כ"ד, 4-3 ועל ראיה מדברים, ז', 3-1 . 

        . הסבר כל ראיה שהבאת

)12 נקודות(  

קרא פסוקים 24-20 בקטע שלפניך. ב. 

על פי פסוקים אלה, מה הייתה הסיבה להסכמתם של אנשי שכם להימול?

                                   /המשך בעמוד 3/בסס את דבריך על הכתוב.      )8 נקודות(
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שים לב: המשך הבחינה בעמוד 4.
  

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

 

   /המשך בעמוד 5/
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קרא גם את החוק האשורי )33A( שלפניך. א. 

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

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

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

מה אפשר להסיק מן הקטע מבראשית שלפניך ומן החוק האשורי על המעמד החוקי   )1(

של האלמנה בחברות הקדומות?  הסבר.       )4 נקודות(

על פי הקטע שלפניך מבראשית, מצד אחד תמר כפופה לנורמות של החברה שבה היא   )2(

חיה, ומצד אחר היא ְמֵפרה אותן. 

בסס את שני חלקי הטענה על הכתוב. הסבר את דבריך.      )8 נקודות(  

בפסוקים 14-11 בקטע שלפניך, מצד אחד נרמזת ביקורת המופנית ליהודה על היחס  )1( ב. 

הלא־הוגן  כלפי תמר, ומצד אחר ניכרת הבנה של המניע שלו.      

בסס את שני חלקי הטענה על הכתוב, והסבר את דבריך.       )4 נקודות(  

פסוקים 26-25 מעידים על ההגינות של יהודה כלפי תמר.  )2(

בסס טענה זו על הכתוב, והסבר את דבריך.        )4 נקודות(   

   /המשך בעמוד 6/
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קרא יהושע, ב', 21-4.  .3

 /המשך בעמוד 7/
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בעו נא לי בה' כי עשיתי עמכם חסד ועשיתם   ָ בדבריה למרגלים אמרה רחב: "ועתה ִהׁשּ  )1( א. 

גם אתם עם בית אבי חסד" )פסוק 12(.  

הסבר מהו החסד שעשתה רחב עם המרגלים, ומהו החסד שהיא מבקשת שהם יעשו   

עמה. בסס את דבריך על הכתוב.       )4 נקודות(

ציין שניים מן התנאים שהציבו המרגלים לרחב כדי שבקשתה תיענה. בסס את דבריך   )2(

על הכתוב.      )6 נקודות(

קרא פסוקים 20-15 בקטע שלפניך. ב. 

על סדר האירועים לפי המתואר בפסוקים 20-15 מקשה הפרשן אברבנאל:  

במה שאמרו המרגלים לרחב אחרי הורידה אותם בעד החלון... למה לא אמרו אליה כל זה בהיותם   

על הגג כשהשביעתם ]...[? שכל נדר ]...[ אשר יעשה אותם האדם בהיותו אסור ומוכרח אינו 

קיים. בעבור זה אחר שיצאו מביתה והיו כבר חּוצה לעיר אמרו אליה, אל תחשוב שמה שנדרנו 

בהיותנו טמונים על הגג היה קיים, אינו כן...

מהו הקושי שהפרשן מוצא בסדר האירועים, כפי שהם מתוארים בפסוקים אלה?        )1(

)6 נקודות(

כיצד הפרשן פותר קושי זה?      )4 נקודות(  )2(

  /המשך בעמוד 8/
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קרא  שופטים, ה', 30-28.  .4

הבא מן הקטע משופטים שלפניך דוגמה אחת לתיאור היכול לעורר אצל הקורא רחמים   )1( א. 

כלפי אם סיסרא, והסבר את הדוגמה.     )6 נקודות(   

קרא את השיר "ִאּמֹו" שלפניך, מאת חיים גורי.  )2(  

       ִאּמֹו / חיים גורי

ִלפְנֵי ָׁשנִים, ּבְסֹוף ִׁשירַת ּדְבֹורָה,
ָׁשמְַעִּתי אֶת ּדּוִמּיַת רֶכֶב ִסיסְרָא אֲֶׁשר ּבֹוֵׁשׁש לָבֹוא,

מִַּביט ּבְִאּמֹו ֶׁשל ִסיסְרָא הַּנְִׁשקֶפֶת ּבַחַּלֹון,
ִאָּׁשה ֶׁשּפַס ּכֶסֶף ִּבְׂשעָרָּה.

ְׁשלַל צְבִָעים רְִקמָה,
צֶבַע ִרְקמַָתיִם לְצַּוְארֵי ָׁשלָל, רָאּו הַּנְעָרֹות.

אֹוָתּה ָׁשעָה ָׁשכַב ּבָֹאהֶל ּכְנְִרּדָם.
יָדָיו רֵיקֹות ְמֹאד.

עַל סַנְֵטרֹו ִעְּקבֹות חָלָב, חְֶמאָה וָדָם.
 

הַּדּוִמּיָה ֹלא נְִׁשּבְרָה אֶל הַּסּוִסים וְאֶל הַּמֶרְּכָבֹות,
ּגַם הַּנְעָרֹות ָׁשְתקּו אַחַת אַחַר אַחַת. 

ְׁשִתיקִָתי נָגְעָה ִּבְׁשִתיקָָתן.
אַחַר זְמַן־מָה ָׁשְקעָה הֶַּׁשמֶׁש.

אַחַר זְמַן־מָה ּכָבּו הַּדְִמּדּוִמים. 

אַרְּבִָעים ָׁשנָה ָׁשְקטָה הָאָרֶץ. אַרְּבִָעים ָׁשנָה
ֹלא דָהֲרּו סּוִסים ּופָרִָׁשים ֵמִתים ֹלא נָעֲצּו ֵעינֵי זְכּוִכית.

אֲבָל הִיא ֵמָתה, זְמַן קָצָר אַחַר מֹות ּבְנָּה.

)מ' שקד ]עורכת[, לנצח אנגנך: המקרא בשירה העברית החדשה — אנתולוגיה(

בשיר "ִאּמֹו" חיים גורי מגלה חמלה כלפי אם סיסרא.   
בסס קביעה זו על דוגמה אחת מן השיר, והסבר את הדוגמה.       )4 נקודות(   

 )שים לב: סעיף ב  של השאלה בעמוד הבא.(             /המשך בעמוד 9/
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הבא מן הקטע משופטים שלפניך שתי דוגמאות לביקורת או לאירוניה המופנות כלפי    ב. 

אם סיסרא, והסבר כל דוגמה.       )10 נקודות(  

/המשך בעמוד 10/  
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קרא שופטים, י"ג, 23-2.  .5

/המשך בעמוד 11/
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בתחילה התגלה המלאך אל אשת מנוח ולא אל מנוח עצמו.

אברבנאל בפירושו מסביר עניין זה כך:

הטעם שלא בא המלאך אל מנוח ובא אל האישה הוא להיותה ]...[ יותר מוכנת בשכלה ובחכמתּה.

בסס פירוש זה על שתי ראיות הנוגעות להתנהגות של האישה בקטע שלפניך, והסבר אותן.          א. 

)10 נקודות(

בסס פירוש זה על שתי ראיות הנוגעות להתנהגות של מנוח בקטע שלפניך, והסבר אותן.    ב.	

)10 נקודות(

/המשך בעמוד 12/
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קרא שמואל ב, י"ד, 11-4.  .6

קרא פסוקים 7-4 בקטע שלפניך.   א. 

האישה המספרת לדוד על המקרה שקרה לה, הדוֶמה למקרה אבשלום ואמנון,    

מבליטה שתי עובדות בסיפורה: היא אלמנה, והבן הרוצח הוא היחיד שנותר לה.

ציין מטרה אחת שביקשה האישה החכמה להשיג באמצעות הבלטת ההבדלים  )1(

בין המקרים.       )4 נקודות(  

ציין והסבר אמצעי ספרותי אחד בפסוקים אלה שהאישה החכמה משתמשת בו,   )2( 

והסבר מה ביקשה להשיג באמצעותו.       )8 נקודות(

קרא פסוקים 11-8 בקטע שלפניך. ב. 

אף על פי שהמלך נענה לאישה, היא ממשיכה לנהל דו־שיח עמו.   

מה הייתה מטרת האישה בהמשך הדו־שיח עם המלך, ומה בדברי המלך מלמד שהיא השיגה   

את מטרתה?       )8 נקודות(  
 /המשך בעמוד 13/
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שים לב: המשך הבחינה בעמוד 14.
  

                 /המשך בעמוד 14/
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קרא שמואל ב, כ"א, 14-1.  .7

  /המשך בעמוד 15/



תנ"ך, קיץ תשע"ה, מס' 001108, 135 - 15 -

קרא פסוק 10 בקטע שלפניך.   א.   

קרא גם את הפרשנות של מ' בן ישר שלפניך, המסבירה את המעשה של רצפה בת איה.  

... לאחר מעשה, עיכבה רצפה בת איה את קבורתם, אף הניחה את הגוויות על הצור ]...[ דם נקי   

שנשפך ארצה מבלי שכוסה ונקבר ]...[ ממשיך לזעוק השמימה. משום כך לא דאגה רצפה לקבורת 

המומתים ואף עיכבה קבורתם ]...[ בעיני רצפה היה דמם דם נקי, לפי שלא נהרגו על פי דין ישראל.

)מ' בן ישר, "עיון בפרשת רצפה בת איה"(

מדוע לדעת מ' בן ישר עיכבה רצפה בת איה את הבאתם לקבורה של המומתים?          )1(

)6 נקודות(  

כיצד חוק הלנת ָתלוי, המוזכר בדברים, כ"א, 23-22 , עשוי להדגיש את הכוונה של   )2(

רצפה בת איה שציינת בסעיף )1(?  נמק את דבריך.      )6 נקודות(  

קרא פסוקים 9-8 בקטע שלפניך.  ב. 

קרא גם את השורות שלפניך מן השיר "כל הקיץ ישבה רצפה בת איה", מאת ש' שפרה.  

]...[             וִידֵי   

ּדָוִד ּכְמֹו ָּתִמיד ֹלא ָׁשפְכּו אֶת הַּדָם. אִָבי,  

אִָבי, ָׁשאּול אִָבי, מּוקָע עַל חֹומַת ּבֵית  

ְׁשאָן ּפַחַד ּדָוִד ּגַם אַחֲרֵי מֹות. ּבֵן לּו הָיָה ִלי אָֹדם  

ַּתלְַּתִּלים אָז יַָׁשבְִּתי ַּתחְֶתיהָ  

ּפֹורֶֶׂשת ַׂשק עַל הַּצּור.      

)מ' שקד ]עורכת[, לנצח אנגנך: המקרא בשירה העברית החדשה — אנתולוגיה(   

הדוברת בשיר היא מיכל בת שאול, אשת דוד. מזיהוי זה משתמעת מן השיר ביקורת חריפה   

על מעשי דוד, המתוארים בפסוקים 9-8 בקטע שלפניך.  

הסבר את הביקורת.       )8 נקודות(  

  
/המשך בעמוד 16/
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קרא מלכים ב, ד', 20-8.  .8

יש הטוענים כי בפסוקים 16-12 אלישע מפגין גישה מתנשאת כלפי האישה הגדולה משונם.  א. 

בסס את הטענה על שתי ראיות מן הכתוב. הסבר את דבריך.       )8 נקודות(

קרא פסוק 16 בקטע שלפניך ואת פירוש רד"ק שלפניך לפסוק זה. ב. 

אפשר שנאמר לו באותה העת בנבואה או אמר מלבו ובטח באל יתברך שיקיים דברו.  

הסבר איזה קושי בפסוק רד"ק מנסה לתרץ בפירושו.       )6 נקודות(  )1(

לאיזה משני התירוצים שרד"ק מביא בפירושו עשוי להיות ביסוס בדברי האישה   )2(

בפסוק 16?  הסבר.       )6 נקודות(  

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך


