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בגרות לנבחנים אקסטרניים ב.  משרד החינוך  

קיץ תשע"ד, 2014 מועד הבחינה:   
135 ,001108 מספר השאלון:   

  

ך " נ ת
יחידת הלימוד החמישית

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שעה וחצי. א. 

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:   בשאלון זה פרק אחד. ב. 

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 המצולמים מן התנ"ך בא השם המפורש 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(.

סיפורה של רבקה

קרא בראשית, כ"ד, 25-15; כ"ז, 17-1.  .1

בראשית, כ"ד, 25-15  

 
/המשך בעמוד 3/
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בראשית, כ"ז, 17-1  

קרא בראשית, כ"ד, 25-15 שלפניך.  )1( א. 
בקטע זה רבקה מצטיירת באור חיובי מאוד.   

הבא מן הקטע שתי דוגמאות המבססות קביעה זו, והסבר כל אחת מהן.     )8 נקודות(  
קרא גם בראשית, כ"ז, 17-1 שלפניך.   )2(

ההתנהגות של רבקה לפי המתואר בקטע זה מעוררת תהייה בנוגע לאמות המידה    
המוסריות שלה.

הסבר קביעה זו. בסס את דבריך על שתי דוגמאות מן הקטע, והסבר כל אחת מהן.          
)8 נקודות(

קרא גם בראשית, ל"ה, 8. ב. 
על פי המאמר "שני צעיפים" מאת פ' גלפז־פלר, בפסוק זה הסופר המקראי ְמַגנה בעקיפין 

את רבקה. 
הסבר דברים אלה על פי הפסוק.      )4 נקודות(

                                   /המשך בעמוד 4/
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אונס?

קרא בראשית, ל"ד, 13-1; 31-25.  .2
בראשית, ל"ד, 13-1    

 

בראשית, ל"ד, 31-25

   /המשך בעמוד 5/
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פרשנים וחוקרים חלוקים בדעותיהם בנוגע לשאלה אם דינה נאנסה או לא. א.	

קרא פסוק 7 שלפניך.  )1(

על פי הפירוש ששכם לא אנס את דינה, הסבר מהי "הנבלה" שעשה שכם.       

)4 נקודות(  

קרא פסוק 7 שלפניך.  )2(

ָֹשְמָעם"  לפניך שתי דרכים לקרוא את פסוק 7, לפי המיקום של הפסיק לפני המילה "ּכְ  

או אחריה.

יש המפסקים כך: "ובני יעקב באו מן השדה, כשמעם ויתעצבו האנשים וִיחר להם מאֹד".  

ויש המפסקים כך: "ובני יעקב באו מן השדה כשמעם, ויתעצבו האנשים וִיחר להם מאֹד".  

באיזו מדרכי הפיסוק נרמזת ביקורת כלפי יעקב?  נמק את דבריך.     

)8 נקודות(  

קרא פסוקים 13, 31-25 שלפניך. ב. 

הבא מן הכתוב שני רמזים לביקורת כלפי שמעון ולוי.  הסבר את דבריך.       )8 נקודות(  

   /המשך בעמוד 6/
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אישה מול הממסד

קרא במדבר, כ"ז, 11-1; ל"ו, 9-1.  .3

במדבר, כ"ז, 11-1

 /המשך בעמוד 7/
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במדבר, ל"ו, 9-1

קרא במדבר, כ"ז, 11-1 שלפניך. א. 
לפניך קטע מפירוש רמב"ן על פסוקים 4-3:

הוצרכו לומר שלא היה בעדת ֹקרח, לפי שעדת ֹקרח לא היה להם חלק בארץ, וכן למתלוננים   

שבעדת ֹקרח; כי נשמע זה ּבָעָם מבית דינו של משה... ודעתי על דרך הפשט, שאמרו ככה בעבור 

כי חשבו שמשה רבנו היה שונא עדת ֹקרח יותר מכל החטאים...

רמב"ן נותן בפירושו שתי תשובות שונות על השאלה מדוע הזכירו בנות צלפחד בפנייתן אל   
משה שאביהן לא היה בעדת קֹרח.

מה הן שתי התשובות?       )4 נקודות(  )1(
קרא במדבר, כ"ז, 4 שלפניך.  )2(

איזו מן התשובות של רמב"ן, לדעתך, פסוק זה מחזק? נמק את דבריך.      )8 נקודות(  
קרא במדבר, כ"ז, 11-6; ל"ו, 9-6 שלפניך. ב. 

על פי שני הקטעים, לבנות צלפחד ניתן היתר לרשת את נחלת אביהן אם אין לו בנים.  
מה מוסיף הצו בבמדבר, ל"ו, 9-6 על חוקת המשפט שבבמדבר, כ"ז?   )1( 

בסס את דבריך על הכתוב.      )4 נקודות(
איזו משתי הפסיקות האלה מעניקה יותר עצמאות לנשים?  )2(

הסבר, ונמק את דבריך.      )4 נקודות(   /המשך בעמוד 8/ 
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נשים מצילות חיים

קרא  יהושע, ב', 17-1;  24-22 .  .4
יהושע, ב', 17-1  

   /המשך בעמוד 9/
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יהושע, ב', 24-22

קרא פסוק 1 שלפניך ואת דברי מלבי"ם על פסוק זה: א.   

על ידי שהיה 'שמה רחב' מפורסמת בשמה אצל גדולי הארץ... נגלו לה סתרי גדולי הארץ

וסודותיהם, ואצלה יחקורו כל הנעשה בארץ, ולכן לא הלכו לשום מקום רק 'וישכבו שמה'.

נוכח ההוראות של יהושע למרגלים, איזה קושי מעורר פסוק 1, וכיצד פירוש מלבי"ם   )1(

פותר קושי זה?  הסבר.      )8 נקודות(

מלבי"ם מוצא חיזוק לדבריו בפירוש השם 'רחב'.  )2(

הסבר קביעה זו.       )2 נקודות(  

קרא פסוקים 17-9; 24-22 שלפניך.  ב. 

לפי פסוקים 11-9 רחב מוסרת מידע ליהושע באמצעות המרגלים.  )1(

לדעת זקוביץ )"הזוג המוזר", הרצאה מצולמת( ממידע זה משתמעת אירוניה כלפי   

יהושע.

ציין מהו המידע, והסבר, באמצעות מידע זה, את האירוניה שמשתמעת מדברי רחב   

כלפי יהושע.       )6 נקודות(

מה הייתה המטרה העיקרית של רחב בהצלת המרגלים?  בסס את דבריך על הכתוב.         )2(

)4 נקודות(

/המשך בעמוד 10/
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נשים בעת מלחמה

קרא שופטים, ד', 11-4; 22-17; ה', 27-24.  .5
שופטים, ד', 11-4

שופטים, ד', 22-17

/המשך בעמוד 11/
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שופטים, ה', 27-24

קרא את הקטע משופטים ד', 11-4 שלפניך, שבו דבורה מגיבה על בקשת ברק שהיא     )1( א. 

תצטרף אליו למלחמה בסיסרא.  

אפשר לפרש את דברי דבורה בפסוק 9 כדברי נבואה, ואפשר לפרשם כתגובה ישירה   

על הבקשה להצטרף לגיבור מלחמה.

הסבר את הפסוק על פי כל אחת מן האפשרויות.        )8 נקודות(  

קרא שופטים, ה', 24 שלפניך.  )2(  

הסבר כיצד החזרה המשולשת על המילה אישה שבפסוק זה עשויה לתמוך באחד    

מן הפירושים הנזכרים בסעיף )1(.       )5 נקודות(

יש הטוענים כי יעל משכה את סיסרא לאוהלה בעזרת פיתוי מיני. ב. 

קרא שופטים, ד', 21-18; ה', 27-24.  

האם, לדעתך, אפשר לבסס טענה זו על פי כל אחד מן הקטעים?   

הסבר את דבריך, ובסס אותם על כל אחד מן הקטעים.       )7 נקודות(  

/המשך בעמוד 12/
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נשים חכמות

קרא שמואל א, כ"ה, 42-18.  .6

  /המשך בעמוד 13/
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קרא פסוקים 27-18 בקטע שלפניך.   א. 

הבא מן הקטע שלושה אמצעים שנקטה אביגיל כדי להרגיע את הזעם של דוד, והסבר    

)6 נקודות( כל אמצעי. בסס את דבריך על הכתוב. 

הסבר את הנימוק הערכי ואת הנימוק התועלתי להימנע משפיכות דם, שמעלה אביגיל   )1( ב. 

לפני דוד, לפי פסוקים 31-26.      )8 נקודות(

קרא פסוקים 42-36 בקטע שלפניך.  )2(

יש הטוענים שבקטע זה באות לידי ביטוי חכמתה וטוב לבה של אביגיל, ויש הטוענים   

שהקטע מלמד על הערמומיות שלה.

איזו מן הטענות תואמת, לדעתך, את דמותה של אביגיל לפי קטע זה?  

הסבר, ובסס את דבריך על רָאיה אחת מן הקטע.       )6 נקודות(  

   /המשך בעמוד 14/
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נשים חכמות

קרא שמואל ב, כ', 22-15.  .7

לפניך דברים מן המאמר של ג' שטראוס, "שלוש נשים חכמות בספר שמואל": א.   

... תשובתו של יואב ]בפסוקים 21-20[ עדיין אינה מפיגה את חששם של התושבים...  

מה היה החשש של תושבי אבל בית המעכה? בסס את דבריך על הכתוב.       )5 נקודות(  )1(  

האישה החכמה נענית לבקשה של יואב, אך בו בזמן פועלת כדי להסיר את  )2(  

החשש של תושבי אבל בית המעכה.     

הסבר קביעה זו, ובסס אותה על הכתוב.      )7 נקודות(   

ג' שטראוס טוען כי שלוש נשים חכמות — אביגיל, האישה התקועית והאישה מאבל  ב. 

בית המעכה — פעלו למען אותה מטרה.  

מהי המטרה?        )2 נקודות(  )1(

הדגם, על פי המאמר, כיצד השיגה כל אחת מן  הנשים מטרה זו.        )6 נקודות(  )2(

  
/המשך בעמוד 15/
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שים לב: המשך הבחינה בעמוד 16.
  

                 /המשך בעמוד 16/
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עקרות ומאבק על אימהות

קרא מלכים ב, ד', 37-8.  .8

/המשך בעמוד 17/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

- 17 -

בקטע שלפניך מתוארת אישה עצמאית, הפועלת על פי מחשבותיה והבנתה.

הבא לקביעה זו ארבע רָאיות: שתי ראיות מפסוקים 17-8 ושתי ראיות מפסוקים 37-18.

הסבר כל ראיה שהבאת.


