בגרות
סוג הבחינה:
מדינת ישראל
מועד הבחינה :חורף תשע"ז2017 ,
משרד החינוך
מספר השאלון136 ,001206 :
		

תנ"ך
 2יחידות לימוד

הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעתיים וארבעים וחמש דקות.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה חמישה פרקים.
— (— )12x2
פרק ראשון — ספר בראשית
פרק שני — היסטוריוגרפיה ונבואה — (— )20x2
— (— )6x3
פרק שלישי — נושאי החובה
— (— )6x1
פרק רביעי — נושאי ההרחבה
— (— )4x3
פרק חמישי — קטע שלא נלמד
סה"כ —
		

 24נקודות
 40נקודות
 18נקודות
 6נקודות
 12נקודות
 100נקודות

ג .חומר עזר מותר בשימוש :תנ"ך שלם בלי פירושים ,בלי תוספות ובלי תרגום.
מותר להשתמש בתנ"ך שיש בו מפות.
				
						

ד .הוראות מיוחדות:
		

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

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).
רשוֹ ם "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 — ספר בראשית

תנ"ך ,חורף תשע"ז ,מס' 136 ,001206

( 24נקודות)

ענה על שתי השאלות .2-1
בכל שאלה ענה על סעיף א — חובה ( 7נקודות) ועל אחד מן הסעיפים ב-ג ( 5נקודות).
(לכל שאלה —  12נקודות)

.1

קרא בראשית ,א'.19-1 ,

		

/המשך בעמוד /3
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תנ"ך ,חורף תשע"ז ,מס' 136 ,001206

ענה על סעיף א (חובה).
א.

קרא את דברי חדוה דנון:
אחד הרעיונות המרכזיים בספר בראשית הוא שהבריאה מתוכננת ובאה לקיים סדר בעולם.


(אתר תנ"ך בחינוך הממלכתי [ ,]2016דנון ,ח' ,הצצה ב"חלון הראווה" של התנ"ך — בראשית א.
אוחזר ב־ 9ביולי  2016מ־ )cms.education.gov.il

( )1איזה ביטוי ,החוזר בקטע מבראשית ,א' שלפניך ,יכול לבסס את דברי דנון?
הסבר את דבריך.

( 4נקודות)

( )2האל הבורא יצר סדר בתוהו ובוהו וגם ִהשליט סדר במהלך הבריאה.
		

על פי דברים אלה ,מה אפשר ללמוד על היחס בין האל לבין העולם?

( 3נקודות)

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.
ב.

קרא פסוק  2בקטע שלפניך ,וגם ישעיה ,מ"ה" :7 ,יוצר אור ובורא חֹשך עֹ ֶׂשה שלום ובורא
רע אני ה' עֹ ֶׂשה כל אלה".
( )1ציין מהי הסתירה בין הכתוב בבראשית ,א' 2 ,ובין הכתוב בישעיה ,מ"ה.7 ,

		

( 2נקודות)

( )2על פי הכתוב בבראשית ,א' 5 ,הסבר מה עשוי ליישב את הסתירה שציינת
בתת־סעיף ב(.)1
ג.

( 3נקודות)

( )1קרא פסוקים  19-14בקטע שלפניך .יש הטוענים שבתיאור של בריאת המאורות
יש שלילת מיתוס (דה־מיתולוגיזציה) .הוכח טענה זו מן הכתוב ,והסבר את דבריך.

		

( 3נקודות)

( )2על פי תיאור בריאת המאורות ,נברא העולם למען האדם .הסבר קביעה זו על פי
פסוקים  19-14בקטע שלפניך 2( .נקודות)

/המשך בעמוד /4
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תנ"ך ,חורף תשע"ז ,מס' 136 ,001206

קרא בראשית ,ל"ב.32-22 ,

ענה על סעיף א (חובה).
א.

( )1על פי הכתוב ,הדמות הנאבקת עם יעקב היא "איש" .הבא שתי ראיות מן הכתוב
שהאיש הוא מלאך אלוהים 3( .נקודות)
( )2במדרש נכתב :אין אנו יודעים מי ניצח — אם מלאך ,אם יעקב (בראשית רבה ,ע"ז ,ג')
הבא מן הקטע שלפניך ראיה אחת שהמלאך ניצח את יעקב ,וראיה אחת שיעקב ניצח
את המלאך ,והסבר כל אחת מן הראיות.

( 4נקודות)

(שים לב :המשך השאלה בעמוד הבא)
/המשך בעמוד /5
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תנ"ך ,חורף תשע"ז ,מס' 136 ,001206

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.
ב.

קרא את דבריו של גיל קופטש על בראשית ,ל"ב:
[ ]...או שמדובר ביעקב עצמו שנאבק בעצמו .אותו איש בא כדי לוודא שיעקב יתעמת עם
המציאות ולא יברח ממנה .יעקב עושה עם עצמו חשבון נפש נוקב .וכואב .הוא ממש הולך
מכות עם עצמו .ונפצע .עד שבאיזה שלב כבר עולה השחר ,הדברים מתחילים להתבהר []...
יעקב התגבר על עצמו .הוא כבר לא יעקב [ ]...אלא ישראל []...
(אתר תנ"ך ביחד  ,]2016[ 929קופטש ,ג' ,מאבק יעקב עם עצמו .אוחזר ב־ 9ביולי 2016 ,מ־ )www.929.org.il

( )1על פי דבריו של קופטש ,במי נאבק יעקב? (נקודה אחת)
( )2לדעתך ,איזה מאבק משמעותי יותר עבור יעקב — המאבק על פי הסיפור המקראי
או המאבק על פי דברי קופטש? נמק את תשובתך.
ג.

( 4נקודות)

קרא את המדרש שלפניך:
אמר לו יעקב :כיון שאתה שרֹו של ֵעׂשָו [המלאך השומר על ֵע ָׂשו] ,לא אניחך עד שתמחול
[תסלח] לי מן הברכה שברכני אבא.
אמר לו :ומי מתרעם [כועס] עליך?
אמר לו :שאמר לי ֵעׂשָו" :הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמים"[ .ואז] "ויברך אותו שם" .וזאת
הברכה שברכֹו ,שמחל לו על הברכות.
(מדרש אגדה בובר ,ל"ב)

( )1על פי המדרש ,מהי הברכה שבירך המלאך את יעקב?

( 2נקודות)

( )2על פי המדרש ,לסיפור המתחיל בבראשית ,כ"ז יש סיום מוצלח.
		

הסבר קביעה זו.

( 3נקודות)

/המשך בעמוד /6
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תנ"ך ,חורף תשע"ז ,מס' 136 ,001206

פרק שני — היסטוריוגרפיה ונבואה

( 40נקודות)

ענה על שתיים מן השאלות .5-3
בכל שאלה שבחרת ,ענה על סעיף א — חובה ( 8נקודות) ועל שניים מן הסעיפים ב-ד (לכל סעיף —  6נקודות).
(לכל שאלה —  20נקודות)
.3

קרא מלכים א ,י"ח.45-40 ;24-21 ,
מלכים א ,י"ח24-21 ,

מלכים א ,י"ח45-40 ,

/המשך בעמוד /7

תנ"ך ,חורף תשע"ז ,מס' 136 ,001206

-7ענה על סעיף א (חובה).
א.

( )1קרא פסוקים  24-21שלפניך.
הסבר מהי מטרת המבחן שאליהו מציע לערוך .בסס את דבריך על הכתוב.
( 4נקודות)
( )2קרא פסוקים  45-41שלפניך.
בפסוקים אלה מתואר סיום הבצורת .הסבר כיצד ירידת הגשם קשורה למבחן שערך
אליהו בפסוקים .24-21

( 4נקודות)

ענה על שניים מן הסעיפים ב-ד.
ב.

קרא פסוקים  24-21שלפניך.
"ולא ענו העם אֹתו דבר" (פסוק .)21
רד"ק מפרש :לא רצו לומר לו לא 'הן' ולא 'לאו' ,לפי שהיו מסופקים (מטילים ספק) בדבר;
אבל כששמעו הבחינה ,ענו ואמרו 'טוב הדבר'.
על פי פירוש רד"ק ,מדוע תחילה לא ענה העם לאליהו ,אך מאוחר יותר הסכים להצעתו?

ג.

קרא פסוקים  44-41שלפניך.
( )1יש הטוענים כי לעליית אחאב ,המתוארת בפסוקים  ,42-41יש משמעות סמלית.
הסבר טענה זו ,ובסס אותה על הכתוב.

( 3נקודות)

( )2אפשר לראות משמעות סמלית גם במתואר בפסוקים  .44-43הסבר קביעה זו ,ובסס
אותה על הכתוב.
ד.

( 3נקודות)

קרא פסוק  40שלפניך וגם שמות ,ל"ב.28-26 ,
שני הנביאים ,אליהו ומשה ,פעלו להסיר את עבודת האלילים ,אך יש הבדל בפעולותיהם.
( )1על פי הפסוקים שקראת ,ציין הבדל אחד בין פעולותיו של משה ובין פעולותיו
של אליהו.

( 3נקודות)

( )2מהי הסיבה להבדל זה ,לדעתך? הסבר.

( 3נקודות)

/המשך בעמוד /8
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תנ"ך ,חורף תשע"ז ,מס' 136 ,001206

קרא דברים ,י"ב.12-1 ,
דברים ,י"ב12-1 ,

/המשך בעמוד /9

תנ"ך ,חורף תשע"ז ,מס' 136 ,001206

-9ענה על סעיף א (חובה).

( )1בקטע שלפניך מתואר חידוש בדרך שבה עובדים את ה'.

א.

ציין מהו החידוש ,וכתוֹ ב שני שלבים לביצועו.
( 6נקודות)
( )2בחר מן הקטע שלפניך אמצעי ספרותי אחד ,הדגם אותו והסבר כיצד הוא מסייע
להדגיש את החידוש.

( 2נקודות)

ענה על שניים מן הסעיפים ב-ד.
( )1יש הטוענים כי החידוש בדרך עבודת ה' התרחש רק בימי יאשיהו .על פי טענה זו,

ב.

באיזו שנה לועזית התרחש החידוש?

( 2נקודות)

( )2קרא את הקטע שלפניך וגם מלכים ב ,י"ח.22-19 ,
יש הטוענים כי החידוש בעבודת ה' הנזכר בספר דברים בא לידי ביטוי כבר
בימי חזקיהו .הסבר ובסס טענה זו.
ג.

( 4נקודות)

( )1קרא גם מלכים א ,י"ח.24-20 ,

		

ציין מהי הסתירה בין הנאמר בפסוקים אלה לנאמר בדברים ,י"ב.6-5 ,

( 3נקודות)

( )2אחת הדעות בנוגע לזמן החיבור של ספר דברים פותרת את הסתירה שציינת
בתת־סעיף .1
ציין מהי הדעה ,והסבר כיצד היא פותרת את הסתירה.
ד.

( 3נקודות)

קרא פסוק  11בקטע שלפניך.
( )1מהי תפיסת האלוהות הבאה לידי ביטוי בפסוק? הסבר.

( 4נקודות)

( )2קרא עזרא ,א'.4-2 ,
האם תפיסת האלוהות בדברים ,י"ב ,פסוק  11עולה בקנה אחד עם תפיסת האלוהות
בעזרא ,א ?4-2 ,בסס את דבריך על הקטעים.

( 2נקודות)

/המשך בעמוד /10
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קרא ירמיה ,כ"ה.14-1 ,
ירמיה ,כ"ה14-1 ,

/המשך בעמוד /11
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תנ"ך ,חורף תשע"ז ,מס' 136 ,001206

ענה על סעיף א (חובה).
א )1( .קרא פסוקים  14-8בקטע שלפניך.
בפסוקים אלה ירמיהו משמיע דברים פסימיים ודברים אופטימיים.
הסבר מה הם הדברים הפסימיים ומה הם הדברים האופטימיים .בסס את דבריך על
הכתוב 6( .נקודות)
( )2קרא גם עזרא ,א'.2-1 ,
הבא מן הקטע בעזרא ראיה המעידה על התגשמות הנבואה של ירמיהו שבקטע
שלפניך ,והסבר אותן 2( .נקודות)
ענה על שניים מן הסעיפים ב-ד.
ב .כדי להביע את המסר הנבואי ,הנביא מביע את דבריו באמצעות מצלול (פסוקים )12-9
וציון פרטים המסמלים את שגרת חיי היום־יום (פסוק .)10
( )1הדגם כל אחד מן האמצעים המודגשים בקו 2( .נקודות)
( )2מהו המסר הנבואי המובע באמצעות המצלול ,וכיצד ציון פרטים משגרת היום־יום
מחדד את המסר הנבואי הזה? ( 4נקודות)
ג .קרא פסוקים  7-3בקטע שלפניך.
( )1הוכח מפסוקים  7-3שהתגשמות נבואת הזעם של הנביא היא בלתי נמנעת.
( 3נקודות)
( )2קרא גם ירמיה ,ז' .9 ,ירמיהו מדבר על שני סוגי חטאים .ציין מה הם הסוגים האלה,
( 3נקודות)
וכתוב איזה סוג לדעתך מצדיק חורבן של חברה .הסבר.
ד )1( .קרא פסוק  9בקטע שלפניך.
מהי לדברי הנביא הסיבה למעורבות של בבל בחורבן יהודה? ( 2נקודות)
( )2קרא פסוקים  14-12ואת דברי י' איזנברג שלפניך.
ירמיהו מוכיח את העם על רקע המאורעות הפוליטיים המתרחשים סביבו [[ ]...ירמיהו
מראה ש]אפשר לקבוע מראש מי ינצח בסיבוב הבא של המלחמה ,וגם כמה זמן יארך
נ ִצחונו .כי שבעים שנה הוא משך העונש הצפוי לישראל ,ולאחר שישראל יישא את עונשו,
שוב אין לבבל זכות להיות אימפריה ,והיא תיפול ותהיה שִממת עולם .לא הפוליטיקה
מוליכה את המוסר ,אלא להפך :המוסר הוא הקובע את התוצאות הפוליטיות.
(אתר דעת [ ]2016איזנברג ,י' .בבל או מצרים .אוחזר ב־ 4ביולי  2016מ־)http://www.daat.ac.il

הסבר על פי דברי איזנברג ,מדוע השתנה היחס של ה' לבבל לאחר  70שנה.
( 4נקודות)
/המשך בעמוד /12
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פרק שלישי — נושאי החובה

תנ"ך ,חורף תשע"ז ,מס' 136 ,001206
( 18נקודות)

ענה על שלוש מן השאלות ( 9-6לכל שאלה —  6נקודות).
חוק
.6

קרא דברים ,כ'.8-1 ,

בקטע שלפניך מצוינים המקרים המזכים במתן פטור מגיוס למלחמה.
א.

הסבר מהו המכנה המשותף של שלושת הפטורים הראשונים ,ומהו ההסבר לפטור הרביעי.
( 3נקודות)

ב.

לדעתך ,באיזה מן המקרים מתן הפטור הוא המוצדק ביותר? נמק.

( 3נקודות)

/המשך בעמוד /13
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חוכמה
.7

קרא איוב ,ב'.9 ,

קרא גם בראשית ,ג' .6-1 ,בשני הקטעים האלה אישה מתערבת בנעשה.
א.

הסבר מהי המעורבות של כל אחת מן הנשים בקטעים אלה ,ומהי מטרת ההתערבות של
כל אחת מהן.

ב.

( 3נקודות)

על בריאת האישה כותב הרש"ר הירש:
כל עוד האדם לבדו ,עדיין העולם שרוי בלא טוב.
[]...
השלמת הטוב היא האישה [ ]...ורק משנבראה האישה הושלם הטוב.
האם לדעתך ,דברי אשת איוב עולים בקנה אחד עם דבריו של הרש"ר הירש? הסבר.
( 3נקודות)

נביאי אמת ושקר
.8

קרא ירמיה ,כ"ג.28 ,

א.

לפי החלק הראשון של הפסוק ,הסבר כיצד אפשר להבחין בין נביא שקר ובין נביא אמת.
( 3נקודות)

ב.

כיצד הדימוי שבחלק השני של הפסוק עשוי לתרום להבחנה בין נביא שקר ובין נביא אמת?
( 3נקודות)

/המשך בעמוד /14
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תגובות על החורבן ושיבת ציון
.9

קרא חגי ,א'.11-3 ,

א.

יאה ֶמלֶ ך לַ גַ ש.
קרא גם את הקטע שלפניך מכתובת הגליל של ּגו ֵּד ָ
[ ]...ביום שישלח ידו לעבודת הבית ,יקרא האל לרוח נושאת גשם שתביא שפע משמים [,]...
ביום בו יונחו יסודות המקדש יבוא שפע על הארץ [ ]...שמן יזרום בשפע ,צמר יִשָקל בשפע .ביום
שהמקדש יוקם [.]...
(טלשיר ,צ' [ .]1994חגי .בתוך אנציקלופדיה עולם התנ"ך [כרך תרי עשר ב' ,עמ'  .]146תל אביב :דודזון־עתי)

לפי כל אחד מן הקטעים שקראת ,הסבר כיצד הקמת מקדש לְ אל משפיעה על המצב הכלכלי
של מאמיניו .בסס את דבריך על שני הקטעים.
ב.

( 3נקודות)

חגי מעודד את העם לשנות את התפיסה בנוגע למקדש .בסס קביעה זו על פסוק  8בקטע
שלפניך ,והסבר את דבריך.

( 3נקודות)

/המשך בעמוד /15
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פרק רביעי — נושאי ההרחבה

( 6נקודות)

ענה על אחת מן השאלות  6( 13-10נקודות).
חוק
 .10קרא דברים ,ט"ז.20-18 ,

על פי החוק ,העם נדרש לשמור על ערך מסוים ,וייענש אם לא ישמור עליו.
( 2נקודות)

א.

מהו הערך ,ומה יקרה לעם אם לא ישמור עליו?

ב.

לדעתך ,האם העונש על אי־שמירת הערך שציינת הוא מידתי? נמק.

( 4נקודות)

חוכמה
 .11קרא איוב ,ט'.7-1 ,

א.

ֵרעיו של איוב טוענים נגדו כי לא ייתכן שהאל מעוות את הצדק .הסבר את שתי תשובותיו
של איוב על טענה זו בפסוקים .3-1

ב.

( 3נקודות)

באיזו מן התשובות של איוב תומכים פסוקים  ?7-4נמק.

( 3נקודות)
/המשך בעמוד /16
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נביאי אמת ונביאי שקר
 .12קרא עמוס ,ז'.17-7 ,

א.

קרא גם ירמיה ,כ'.6-1 ,
בשני הקטעים בא לידי ביטוי מתח בין הכוהנים ובין הנביאים.
מהי הסיבה למתח זה בכל אחד מן הקטעים?

ב.

( 3נקודות)

האם לדעתך התגובה של עמוס על דברי אמציה הולמת את תפקיד הנביא? נמק.
( 3נקודות)
/המשך בעמוד /17
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תגובות על החורבן ושיבת ציון
 .13קרא תהלים ,קל"ז.

וא ֶבל:
היום מקובל להבחין בכמה דרכי התמודדות של יחיד או של ציבור עם אבדן ֵ
הכחשה ,דיכאון ,מיקוח ,כעס ,השלמה.
במזמור זה באות לידי ביטוי דרכי התמודדות אלה .ציין שלוש מהן ,וכתוב כיצד הן
באות לידי ביטוי בקטע.

/המשך בעמוד /18
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פרק חמישי — קטע שלא נלמד

( 12נקודות)

ענה על שאלה  — 14חובה ועל שתיים מן השאלות ( 17-15לכל שאלה —  4נקודות).
קרא מלכים א ,ג'.28-5 ,

/המשך בעמוד /19
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ענה על שאלה ( 14חובה).
 .14א.

באיזה שלב של מלכות שלמה התרחשו האירועים המתוארים בפסוקים 15-5
בקטע שלפניך? בסס את דבריך על הכתוב.

ב.

( 2נקודות)

מהי החשיבות של התרחשות האירועים האלה בשלב זה של מלכותו?

( 2נקודות)

(שים לב :המשך השאלות בעמוד הבא)
/המשך בעמוד /20
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 - 20ענה על שתיים מן השאלות .17-15
 .15קרא פסוקים  23-16בקטע שלפניך.

הסבר שני גורמים שהקשו על שלמה להכריע במקרה שהובא לפניו .בסס את דבריך על הכתוב.
 .16קרא פסוקים  27-24בקטע שלפניך ואת דברי ל' פליטמן על פסוקים אלה:
פסיקתו של המלך במשפט ,שיש לגזור את הילד החי לשניים ,מעידה על הבנה פסיכולוגית
עמוקה []...
(פליטמן ,ל' [ .]1994משפט שלמה .בתוך אנציקלופדיה עולם התנ"ך [כרך מלכים א ,עמ'  .]41תל אביב :דודזון־עתי)

האם לדעתך שלמה מוכיח בפסיקתו "הבנה פסיכולוגית עמוקה"? נמק.
 .17יש הטוענים שתיאור המשפט בקטע שלפניך מעיד כי ה' אכן נענה לבקשה של שלמה (פסוק .)9
הסבר טענה זו ,ובסס אותה על הכתוב.

בהצלחה!

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

