מדינת ישראל
משרד החינוך התרבות והספורט

בגרות לבתי ספר על־יסודיים
סוג הבחינה:
מועד הבחינה :קיץ תשס״ה2005 ,
מספר השאלון137 ,900091 :

תנ״ך
 2יחידות לימוד

הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעתיים וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה ארבעה פרקים.
פרק ראשון — ) 18 — (6 x3נקודות
— ) 18 — (18 x1נקודות
פרק שני
פרק שלישי — ) 32 — (16x2נקודות
פרק רביעי — ) 32 — (8x4נקודות
סה״כ —  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(1) :

אל תעתיק את השאלה; כתוב את מספרה בלבד.

) (2התרכז בנושא .שים לב לכתב ,לכתיב ולפיסוק.
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(.
רשוֹם ״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 — קטע שלא נלמד

) 18נקודות(

קרא שמואל א ,י״ג.14-1 ,
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ענה על שלוש שאלות :על שאלה ) 1חובה( ,ועל שתיים מהשאלות ) 4-2לכל שאלה —  6נקודות(.
ענה על שאלה ) 1חובה(.
.1

פסוקים  10-1משמשים רקע לתיאור הסכסוך בין שאול לשמואל )המובא בפסוקים .(14-11
יש הטוענים כי בפסוקים  10-1נזכרים דברים אחדים ,היכולים לתמוך בהחלטת שאול שלא
לחכות לשמואל.
הבא מפסוקים  10-1שלושה דברים היכולים לבסס טענה זו .הסבר.

ענה על שתיים מהשאלות .4-2
.2

״בן שנה שאול במלכו״ )פסוק .(1
א.

אפשר לראות אי־התאמה בין מילים אלה לבין המשך הפרק .הסבר.

ב.

יש הטוענים שבפסוק  1אירעה שגיאה של מעתיק .הסבר כיצד טענה זו פותרת את אי־
ההתאמה שציינת בסעיף א.

.3

) 3נקודות(

) 3נקודות(

בפסוק  3בקטע שלפניך יש שתי הוכחות לכך שמלחמתו של שאול היא מרד בפלשתים.
מה הן שתי ההוכחות? היעזר בשופטים ,ג׳ ;27 ,שמואל ב ,ח׳.6 ,

.4

קרא את דברי שמואל לשאול בשמואל א ,י׳:8 ,
ת לפנ ַי הג ִלגל והנה אנֹכי יֹרד אליך להעלות עֹלות לזבֹח זבחי שלמים ,שבעת ימים zוֹחֵל
״וירד ָ
עד בואי אליך והודעתי לך את אשר תעשה״.
א.

שאול ושמואל מבינים באופן שונה את ההוראה שבפסוק זה .הסבר.

ב.

מהי המסקנה השונה של כל אחד מהם בנוגע למעשה של שאול בפסוקים 9-8
)בקטע שלפניך(? הסבר.

) 3נקודות(

) 3נקודות(

*

*

*
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פרק שני — הנושא המסכם

) 18נקודות(

ענה על אחת מהשאלות .10-5
בשאלה שבחרת ענה על שני סעיפים :על אחד מהסעיפים א-ב ,ועל אחד מהסעיפים ג-ד.
)לכל סעיף —  9נקודות; סה״כ —  18נקודות(
.5

ירושלים במקרא
ענה על אחד מהסעיפים א-ב ,ועל אחד מהסעיפים ג-ד.
א.

גם י׳ זקוביץ׳ וגם מ״ד קאסוטו עוסקים בפגישה בין מלכיצדק לבין אברהם )המתוארת
בבראשית ,י״ד.(20-18 ,
) (1מהי מגמתו של סיפור הפגישה לפי זקוביץ׳ ,במאמרו ״המסורות במקרא על ראשית
התקדשותה של ירושלים״?

) 4נקודות(

) (2מהי מגמתו של סיפור הפגישה לפי קאסוטו ,במאמרו ״ירושלים בספרי התורה״?
) 5נקודות(
ב.

לדעת נ״ו פורטיוס )במאמרו ״ירושלים־ציון :צמיחתו של סמל״( ,חורבן ירושלים שינה את
תפיסת העם בנוגע לנבואות של נביאי בית ראשון.
) (1הסבר מה היה השינוי.

) 5נקודות(

) (2האם שינוי זה עורר ייאוש או תקווה? נמק.

) 4נקודות(

ג.

) (1קרא מלכים ב ,כ״ג ;8-4 ,צפניה ,א׳.9-4 ,
כתוב שני מנהגים שהיו מקובלים בימי צפניה ,ושתי פעולות שנקט יאשיהו כדי לבטל
מנהגים אלה 8) .נקודות(
) (2כתוב מנהג אחד נוסף המתואר בצפניה) .נקודה אחת(

ד.

קרא ישעיה ,ב׳ ;4-2 ,זכריה ,ח׳.23-20 ,
מה משותף לשני הנביאים בעניין מעמדה של ירושלים ,ומה ישעיה מוסיף על כך?

/המשך בעמוד /5
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הסיפור המקראי
ענה על אחד מהסעיפים א-ב ,ועל אחד מהסעיפים ג-ד.
א.

לדברי מ׳ וייס )במאמרו ״מלאכת הסיפור במקרא״( ,יש סוגים שונים של ״הבטה לאחור״.
קרא בראשית ,מ״ב ;21 ,שמואל א ,כ״ה.16-14 ,
בפי מי מובאת ה״הבטה לאחור״ בכל אחד מכתובים אלה ,ואיזו משמעות היא מוסיפה
לכל סיפור?

ב.

סֵtר
י׳ זקוביץ׳ )במאמרו ״עלה קרח עלה קרח — מעגלי פרשנות בסיפור המקראי״( טוען כי ה ְמ ַ
בסיפור הבודד )מלכים ב ,ב׳ (25-23 ,״מביע ביקורת סמויה כלפי המקלל״.
) (1ציין שלוש מילים )או ביטויים( ממלכים ב ,ב׳ ,25-23 ,המשקפות ביקורת כזו ,והסבר
כיצד זקוביץ׳ מבסס בעזרתן את טענתו 4) .נקודות(
) (2לפי זקוביץ׳ ,איזו משמעות חדשה מקבל סיפור אלישע והנערים כאשר קוראים אותו
בהקשרו הספרותי המי ָדי? בסס את תשובתך על מלכים ב ,ב׳.22-19 ,

ג.

) 5נקודות(

תיאור דמויות משניות ,שעמדותיהן מנוגדות לאלה של גיבור הסיפור ,מסייע להבליט את
עמדותיו של הגיבור.
) (1קרא במדבר ,י״א ,29-26 ,והסבר כיצד עצת יהושע מבליטה את עמדתו של משה.
) 4נקודות(
) (2קרא שמואל ב ,י״ב ,23-20 ,והסבר כיצד הדברים שאומרים עבדי דוד מבליטים את
עמדתו של דוד 5) .נקודות(

ד.

קרא יונה ,א׳.
השורש י-ר-ד והשורש י-ר-א חוזרים פעמים אחדות בפרק זה.
) (1אפשר לראות בחזרה על השורש י-ר-ד )בפסוקים  (5-1ביטוי לרצונו של יונה לברוח
מהשליחות שהוטלה עליו .הסבר.

) 6נקודות(

) (2הסבר כיצד החזרה על השורש י-ר-א )בפסוקים  (16-5מבטאת שינוי ביחס של
המלחים אל ה׳.

) 3נקודות(

/המשך בעמוד /6
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מנהיגות ומנהיגים במקרא
ענה על אחד מהסעיפים א-ב ,ועל אחד מהסעיפים ג-ד.
א.

) (1מהי ההבחנה שעורך אחד־העם )במאמרו ״משה״( בנוגע לגיבורי העבר? הסבר.
) 5נקודות(
) (2מהי עמדתו של אחד־העם כלפי הבחנה זו? הדגם בעזרת דמותו של משה.
) 4נקודות(

ב.

) (1הסבר את משמעות המושג ״מלכות האלוהים הנביאית״ ,לפי י׳ קויפמן

)במאמרו

״אופי מלכות האלוהים הנביאית״( ,וכתוב באיזו תקופה בחיי עם ישראל היה סוג כזה
של שלטון.

) 6נקודות(

) (2לפי קויפמן ,אילו שני סוגי מנהיגים פעלו בתקופה ההיא?
ציין שֵם של מנהיג אחד מכל סוג )סך הכול — שני שמות(.
ג.

) 3נקודות(

קרא את הכתובים הבאים:
שמואל ב ,י״ט ;11-10 ,מלכים א ,ג׳ ;28-16 ,ירמיה ,כ״א.12-11 ,
מה צריך לעשות מלך בישראל? כתוב דבר אחד מכל אחד מכתובים אלה
)סך הכול — שלושה דברים(.

ד.

קרא שופטים ,ג׳.11-7 ,
השופטים היו מנהיגים כריזמטיים.
ציין ארבעה מאפיינים של מנהיגות כריזמטית ,הבאים לידי ביטוי בפסוקים אלה.
בסס את תשובתך על הפסוקים.

/המשך בעמוד /7
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דמות האדם במקרא
ענה על אחד מהסעיפים א-ב ,ועל אחד מהסעיפים ג-ד.
א.

י׳ ליבוביץ׳ )במאמרו ״בין סופוקלס לאיוב״( ,כותב שבאיוב ,כ״ח ״ ...הביטוי לכוחו ולעוצם ידו של
האדם ,הבאים מחכמתו ,הוא הטכניקה ...אולם כוחו זה ...אינו מקנה לו ידיעה והבנה במשמעותו

של הטבע ובתכליתה של אותה בריאה שעליה הוא נעשה שליט״.
) (1מהי חכמת האדם לדעת ליבוביץ׳ ,וכיצד היא באה לידי ביטוי באיוב ,כ״ח?
בתשובתך הבא שלוש דוגמאות.

) 6נקודות(

) (2הסבר מהי ״החכמה האמִתית״ ,לדעת ליבוביץ׳.
ב.

) 3נקודות(

לדעת מ׳ גרינברג )במאמרו ״הרהורים על תפקידי המורה למקרא והכשרתו״( ,חוקי המקרא הם
ייחודיים לעומת המשפט המזרחי העתיק.
) (1קרא שמות ,כ״א.37 ,12 ,
לפי פסוקים אלה ,מהו ההבדל בין העונשים בדיני נפשות ובין העונשים
בדיני ממונות?

) 3נקודות(

) (2מהו הייחוד של החוק המקראי )בדינים הנזכרים בסעיף ) ,((1לעומת המשפט המזרחי
העתיק ,לפי גרינברג?

) 6נקודות(

ג.

קרא תהלים ,ח׳.
) (1מהו מעמד האדם לפי תהלים ,ח׳ ,5 ,ומהו מעמדו לפי תהלים ,ח׳?9-6 ,
) 4נקודות(
) (2קרא גם קהלת ,ג׳.21-18 ,
במה שונה תיאור מעמדו של האדם בקהלת מהתיאור שבתהלים ,ח׳?9-6 ,
) 5נקודות(

ד.

קרא איוב ,ל״א.27-13 ,
מהקטע אפשר ללמוד על ההתנהגות הרצויה הנדרשת מהאדם.
הבא שתי דוגמאות להתנהגות רצויה ביחסים שבין אדם לחברו ,ודוגמה אחת להתנהגות
רצויה ביחסים שבין אדם לאלוהיו .הסבר את הדוגמאות.

/המשך בעמוד /8
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החקלאות במקרא
ענה על אחד מהסעיפים א-ב ,ועל אחד מהסעיפים ג-ד.
א.

לפי מ׳ ברושי )במאמרו ״האש ,העפר והמים״( ,בראשית תקופת הברזל התחוללה בארץ־ישראל
תמורה חקלאית מרחיקת לכת.
הסבר כיצד כל אחד משלושת הגורמים — האש ,העפר והמים — אִפשר להגשים את
המהפכה החקלאית.

ב.

לדעת מ״ז סולה )במאמרו ״מוצאו של פסח״( ,בחג הפסח התמזגו מרכיבים שונים.
סולה מדגים שניים מהם בעזרת סיפור קין והבל.
) (1מה הם שני המרכיבים האלה ,וכיצד הם התמזגו לחג אחד?
) (2כיצד סולה מבסס את דבריו בעזרת סיפור קין והבל?

ג.

) 6נקודות(

) 3נקודות(

הנביאים מראים קשר בין החיים המאושרים שיהיו באחרית הימים ובין שפע חקלאי.
קרא ישעיה ,מ״א ;20-17 ,עמוס ,ט׳.15-13 ,
הבא מפסוקים אלה שלושה תיאורים היכולים לבסס קשר זה.

ד.

הגפן משמשת לעתים במקרא סמל לתיאור מצב מסוים.
קרא מיכה ,ד׳ ;4 ,צפניה ,א׳ ;13 ,תהלים ,קכ״ח.4-1 ,
בכל אחד משלושת המקורות ציין מה מסמלת הגפן או תנובתה.

 .10שאלה זו מיועדת לנושא מסכם ייחודי.
על הנבחן לצרף למחברת הבחינה את טופס השאלון בלי שם בית הספר.

*

*

*

/המשך בעמוד /9
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שים לב :המשך הבחינה בעמוד .10
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פרק שלישי

) 32נקודות(

ענה על שתיים מהשאלות .14-11
בכל אחת מהשאלות שבחרת ענה על שניים מהסעיפים א-ג.
)לכל סעיף —  8נקודות; סה״כ —  16נקודות לשאלה(
 .11קרא בראשית ,י״ח.10-1 ,

)שים לב :סעיפי השאלה בעמוד הבא(.

/המשך בעמוד /11
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ענה על שניים מהסעיפים א-ג.
א.

קרא פסוקים  4-1בקטע שלפניך.
) (1ציין ארבעה פרטים המאפיינים את הכנסת האורחים של אברהם 3) .נקודות(
) (2מבחינה לשונית ,אין התאמה בין פניית אברהם אל האנשים בפסוק  3ובין
פסוקים .4 ,2
הסבר קושי זה ,וכתוב פתרון אחד לַקושי 5) .נקודות(

ב.

קרא את הקטע שלפניך וכן מלכים ב ,ד׳.17-8 ,
יש הרואים בשני הכתובים תבנית של בשורה על הולדת בן.
ציין שלוש נקודות דמיון בין הכתובים בנוגע לבשורה ולרקע לבשורה.

ג.

״ושרה שֹמעת פתח האֹהל והוא אחריו״ )פסוק .(10
אבן עזרא פירש :״ ׳והוא אחריו׳ — זה המלאך המדבר עם אברהם היה אחרי האוהל ,ואברהם
יושב בפתח האוהל ולא ראה שרה .ויש אומרים פתח האוהל שלה היה אחרי אוהל אברהם״.

לפי כל אחד מהפירושים שמביא אבן עזרא ,כיצד יש להבין את המילה ״והוא״ ,וכיצד יש
להבין את המילה ״אחריו״?

/המשך בעמוד /12

- 12 -

תנ״ך ,קיץ תשס״ה ,מס׳ 137 ,900091

 .12קרא שמות ,כ״ב.14-6 ,

ענה על שניים מהסעיפים א-ג.
א .קרא פסוקים  12-9 ,7-6בקטע שלפניך.
) (1אילו שני סוגי שומרים מתוארים בפסוקים אלה? ציין אילו פסוקים מתארים
כל אחד מהם 3) .נקודות(
) (2כשמדובר בגנ ֵבה — במה שונה הדין של השומר מהסוג הראשון מהדין של השומר
מהסוג השני ,ומה יכולה להיות הסיבה לַשוני הזה? ) 5נקודות(
ב .״הטVפה לא ישלם״ )פסוק .(12
רש״י פירש ביטוי זה כך :״אינו אומר ׳טרפה לא ישלם׳ אלא :הטרפה ,יש טרפה שהוא משלם ויש
טרפה שאינו משלם ,טרפת חתול ] [...משלם ,טרפת זאב ארי ודוב ונחש אינו משלם״.

ג.

כיצד מסביר רש״י את ההבדל בין טVפה שהשומר חייב לשלם עבורה ובין טVפה שהשומר
פטור מלשלם עבורה?
קרא פסוקים  14-13בקטע שלפניך.
המילים ״בא בשכרו״ יוצרות קושי ,כי לא ברור מי מקבל את השכר.
לפי החוק הבבלי ,״כי ישכור איש שור או חמור ,וטרף אותו אריה בשדה — )הנזק( על בעליו״.
כיצד אפשר להיעזר בחוק הבבלי כדי לפתור את הקושי ,ומדוע פתרון זה סביר?
/המשך בעמוד /13
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 .13קרא מלכים א ,י״ז.24-17 ,

ענה על שניים מהסעיפים א-ג.
א .ציין ארבעה כינויים של האישה בקטע שלפניך ,והסבר את השימוש בכינויים על פי
הֶקשרם.
ב .קרא פסוקים  22-21בקטע וכן מלכים ב ,ד׳.35-32 ,
סדר הפעולות בהחייאה שמבצע אליהו שונה מסִדרן בהחייאה שמבצע אלישע.
ג.

מהו השוני ,וכיצד שוני זה יכול לרמוז על ביקורת כלפי אליהו?
יש המפרשים כי נ ֵס פירושו התערבות אלוהים במעשה הבריאה ,ויש המפרשים כי נס
פירושו התרחשות טבעית שהופכת ל״נס״ בגלל תזמון וצירוף מקרים.
) (1לאיזה משני סוגי הנ ִסים מתאים הנס בסיפור שלפניך? נמק את תשובתך ,ובסס
אותה על הפסוקים 4) .נקודות(
) (2התגשמות של נס משאירה רושם חזק על העדים לנס.
הבא ראיה אחת מהכתוב לחיזוק טענה זו 4) .נקודות(

/המשך בעמוד /14
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 .14קרא ירמיה ,כ״ח.17-15 ,11-1 ,
ירמיה ,כ״ח11-1 ,

)שים לב :קטע נוסף וסעיפי השאלה בעמוד הבא(.
/המשך בעמוד /15
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ירמיה ,כ״ח17-15 ,

ענה על שניים מהסעיפים א-ג.
א.

) (1במה שונה ההתייחסות של ירמיהו לגלות יהויכין מהתייחסותו של חנניה?
) 3נקודות(
) (2כיצד מציע ירמיהו לעם להתנהג ,לפי ירמיה ,כ״ז ,12 ,וכיצד המעשה הסמלי שעושה
חנניה מבטא עמדה הפוכה? ) 5נקודות(

ב.

קרא את דברי ב׳ אופנהיימר :״ ...ניתן לומר באופן פרדוקסלי כי ירמיהו ,ובמידה רבה גם יתר
הנביאים הקלסיים ,ניבאו על מנת שלא יתקיימו דבריהם .כוונתם להשיב את העם בתשובה לבל
יתקיימו האיומים והפורענויות שעליהם הם מכריזים״.

קרא פסוק  8בקטע שלפניך.
מדוע הכתוב אינו קובע אם הנביאים הנזכרים בפסוק  8הם נביאי אמת או נביאי שקר?
השב בעזרת דברי אופנהיימר.
ג.

קרא דברים ,י״ח .20 ,חוק זה מבחין בין שני סוגי נביאי שקר.
) (1הסבר מה הם שני הסוגים 2) .נקודות(
) (2קרא פסוקים  17-15בקטע שלפניך.
כיצד החוק בדברים מהווה בסיס לנבואה של ירמיהו בפסוקים אלה?

) 6נקודות(

/המשך בעמוד /16
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פרק רביעי ) 32נקודות(
ענה על ארבע מהשאלות ) 22-15לכל שאלה —  8נקודות(.
 .15קרא בראשית ,כ״ז.36-35 ,

א.

לפי טעמי המקרא ,יש לקרוא את פסוק  36כך:
״ ...ויעקבני זה פע ַמי ִם :את בכֹרתי לקח ,והנה עתה לקח ברכתי״.
לפי קריאה זו ,לְמה הכוונה בצירוף ״ויעקבני זה פע ַמי ִם״?

ב.

) 4נקודות(

לפי פירוש אחר ,יש לקרוא את הפסוק כך:
״ ...ויעקבני זה :פע ַמי ִם את בכֹרתי לקח ,והנה עתה לקח ברכתי״.
לפי פירוש זה ,המילה ״פע ַמי ִם״ משמעה שיעקב ניסה לקחת פעמיים את הבכורה.
כיצד הכתוב בבראשית ,כ״ה 34-24 ,עוזר לבסס פירוש זה?

) 4נקודות(

/המשך בעמוד /17
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 .16קרא בראשית ,מ״ד.34-24 ,

א.

קרא גם בראשית ,מ״ב.20-17 ,
יהודה )בפרק מ״ד( מנסה לשנות את פסק הדין של יוסף )בפרק מ״ב(.
כתוב שני פרטים בפסק הדין של יוסף ,ושני פרטים שיהודה מציע לשנות בפסק הדין.
) 5נקודות(

ב.

הסבר את שני הנימוקים שמביא יהודה לדבריו.

) 3נקודות(

/המשך בעמוד /18
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 .17קרא דברים ,י״ב.5-1 ,

הסבר כיצד הקטע שלפניך משקף את עמדתו של בעל ספר דברים כלפי הפולחן הישראלי
שהיה נהוג בבמות וכלפי דרך הפולחן הרצויה בעיניו .בסס את תשובתך על פסוקים .5-4 ;3-1
 .18קרא מלכים ב ,י״ז.41-35 ,

קרא גם שמות ,כ״ד .8-3 ,בשני הכתובים מתוארות בריתות.
א .מי הם הצדדים בכל ברית? ) 2נקודות(
ב .במה שונה תגובת מקבלי הברית בשמות מתגובתם במלכים ב? בסס את תשובתך על
) 6נקודות(
הכתובים.
/המשך בעמוד /19

תנ״ך ,קיץ תשס״ה ,מס׳ 137 ,900091

 - 19 .19קרא חגי ,א׳.11-5 ,

בפסוק  6יש שימוש במטפורה ובתקבולת כדי להעביר מסר מסוים.
א.

הבא דוגמה מהפסוק לכל אחד מאמצעים ספרותיים אלה.

ב.

מהו המסר שחגי מבקש להעביר בעזרת האמצעים הספרותיים ,ומה הוא מציע לעם
לעשות כדי לשנות את מצבם?

) 3נקודות(

) 5נקודות(

 .20קרא תהלים ,ח׳.

קרא גם דברים ,ד׳.19 ,
הסבר כיצד ההתבוננות בגרמי השמים במזמור שלפניך מובילה למסקנה הפוכה מהמסקנה
שבדברים ,ד׳.19 ,
/המשך בעמוד /20
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 .21קרא תהלים ,ע״ג.9-1 ,

א.

ב.

המזמור פותח בכתוב ״אך טוב לישראל אהים לְבָVי לֵבָב״ )פסוק .(1
יש הטוענים שפתיחה זו יוצרת קושי ,לאור הכתוב בהמשך המזמור )פסוקים .(9-2
) 5נקודות(
הסבר מהו הקושי.
כיצד אפשר ליישב קושי זה? הסבר )תוכל להיעזר בפסוקים  28-17במזמור(.
) 3נקודות(

)שים לב :שאלה  22בעמוד הבא(.

/המשך בעמוד /21
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 .22קרא איוב ,א׳ ;11-8 ,ב׳ .10-7
איוב ,א׳11-8 ,

איוב ,ב׳10-7 ,

בכתובים אלה באות לידי ביטוי שתי השקפות ביחס לאמונה באל:
האחת — של השטן ,והאחרת — של איוב.
הסבר את שתי ההשקפות ,ובסס אותן על הכתוב.

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך התרבות והספורט

