מדינת ישראל

סוג הבחינה:
מועד הבחינה:
מספר השאלון:

משרד החינוך

בגרות
קיץ תשע"ח2018 ,
1382

תנ"ך
הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה   :שעתיים וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה   :בשאלון זה שלושה פרקים.
פרק ראשון

— ( 48 — )16x3נקודות

פרק שני

— ( 32 — )16x2נקודות

פרק שלישי (חובה)

— ( 20 — )20x1נקודות
סה"כ

ג.

—  100נקודות

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).
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 — המנהיגות של משה ודוד

תנ"ך ,קיץ תשע"ח ,מס' 1382

( 48נקודות)

ענה על שלוש מן השאלות ( 4-1לכל שאלה —  16נקודות).
.1

קרא שמות ,ב'.22-11 ,

/המשך בעמוד /3
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תנ"ך ,קיץ תשע"ח ,מס' 1382

"וַ ִ ּיגְ דַּ ל מ ׁ ֶֹשה וַ ֵ ּיצֵ א ֶאל ֶא ָחיו וַ יַ ְרא ְ ּב ִס ְבל ָֹתם" (פסוק  .)11נ' ליבוביץ מפרשת כך את הכתוב:
אין ראייה זו ראייה לעיניים בלבד — שהרי מי מצרי ולא ראה סבלם של עבדים נרדים בפרך? אלא ראייה זו



ראיית הלב היא.

(נ' ,ליבוביץ ,עיונים חדשים בספר שמות ,הסוכנות היהודית ,תש"ל .עמ' )34

( )1ציין את המילה בפסוק  ,11שפרשנותה של נ' ליבוביץ מבוססת עליה ,והסבר את דבריה         .
( 3נקודות)
( )2קרא פסוק .11
החזרה על המילה "ויַ ְרא" בהקשר של משה בפסוק זה מחזקת את הפרשנות של ליבוביץ .הסבר קביעה זו     .
( 4נקודות)
ב.

בפירושו לשמות ,ב' כתב אבן עזרא:
הלא תראה ,כי הרג המצרי בעבור שהוא עושה חמס ,והושיע בנות מדין מהרועים שהיו עושים חמס []...
( )1לפי אבן עזרא ,מה המשותף לשני המקרים שהוא מציין בפירושו?        ( 4נקודות)
( )2לדעתך ,האם ההתנהגות של משה בכל אחד מן המקרים האלה מתאימה למנהיג?
נמק את דבריך 5(      .נקודות)

/המשך בעמוד /4
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תנ"ך ,קיץ תשע"ח ,מס' 1382

קרא במדבר ,י"ב.9-1 ,

א.

על פי פסוק  ,2מהי הטענה של מרים ואהרֹן ,וכיצד היא נועדה לפגוע במעמד של משה?         ( 6נקודות)

ב.

כיצד דברי ה' בפסוקים  8-6מבליטים את הייחוד של משה? הסבר את דבריך ובסס אותם על הכתוב        .
( 10נקודות)

/המשך בעמוד /5
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תנ"ך ,קיץ תשע"ח ,מס' 1382

שים לב:
המשך הבחינה בעמוד 6

/המשך בעמוד /6

-6.3

תנ"ך ,קיץ תשע"ח ,מס' 1382

קרא שמואל א ,כ"ד.21-1 ,

(שים לב :המשך הקטע וסעיפי השאלה בעמוד הבא).

/המשך בעמוד /7
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תנ"ך ,קיץ תשע"ח ,מס' 1382

קרא גם את דבריה של ג' זיוון על הפרק שלפניך.
כאשר אנו קוראים את הסיפור בפרק כ"ד אנו מתלבטים .מיהו דוד לפי הפרק? חכם שחושב כמה צעדים קדימה ופועל
משיקולי כדאיות ,או אדם אשר הקודים המוסריים הם נר לרגליו? ניתן לקרוא את הפרק גם כך וגם כך.
(ג' ,זיוון" ,אז איך אתם מעדיפים את הפרק שלכם ,ציני או תמים?"  929שמות.2016 ,
אוחזר באוקטובר  2017מ־)https://www.929.org.il

א.

()1

קרא פסוקים  7-1שלפניך.
הסבר שניים ממעשיו ומדבריו של דוד בפסוקים אלה ,המעידים עליו כי הוא "אדם אשר הקודים
המוסריים הם נר לרגליו" .בסס את דבריך על הכתוב 6(       .נקודות)

()2

קרא פסוקים  15-8שלפניך.
הבא שתי דוגמאות מדברי דוד לשאול ,המעידות כי הוא "פועל משיקולי כדאיות" .הסבר את דבריך,
ובסס אותם על הכתוב 6(       .נקודות)

ב.

קרא פסוקים  21-16שלפניך.
על פי דברי שאול ,האם דוד הוא אדם מוסרי או אדם הפועל על פי שיקולי כדאיות? נמק את דבריך ,ובסס אותם על
הכתוב 4(        .נקודות)

/המשך בעמוד /8
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תנ"ך ,קיץ תשע"ח ,מס' 1382

קרא שמואל ב ,ט"ו.24-7 ,

/המשך בעמוד /9
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א.

תנ"ך ,קיץ תשע"ח ,מס' 1382

( )1מן הקטע שלפניך הבא ראיה אחת המלמדת על הצלחת המרד של אבשלום בדוד ,והסבר אותה 4(        .נקודות)
( )2מן הקטע שלפניך הבא שתי ראיות המלמדות שלא כל נתיני הממלכה הלכו אחרי אבשלום ,והסבר את הראיות       .
( 4נקודות)

ב.

קרא פסוקים  22-19שלפניך.
פסוקים אלה קוטעים את סיפור הבריחה של דוד מירושלים למען דו־שיח בין דוד לבין ִאתי הגתי ,שמבליט את
הגדוּלה של דוד כמנהיג .הסבר קביעה זו ובסס אותה על הכתוב 8(         .נקודות)

/המשך בעמוד /10
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פרק שני — נשים במקרא

תנ"ך ,קיץ תשע"ח ,מס' 1382
( 32נקודות)

ענה על שתיים מן השאלות ( 7-5לכל שאלה —  16נקודות).

.5

קרא בראשית ,ל"ח.26-11 ,

/המשך בעמוד /11

 - 11א.

תנ"ך ,קיץ תשע"ח ,מס' 1382

תמר לקחה עירבון מיהודה .הסבר את הביטוי "סוף מעשה במחשבה תחילה" בהקשר זה ,ובסס קביעה זו על הכתוב.
הסבר את דבריך 6(        .נקודות)

ב.

קרא את הקטעים שלפניך הלקוחים מן השיר "שירת הודיה לאחות היוזמת" מאת ש' בלאו .השיר עוסק בסיפור
תמר ויהודה.
זו שירת הודיה לאחות יוזמת ,מילות הלל לאם הנערצה!
על ששלחת ידך ולקחת את השייך לך,
בלבך ולא אימה בעינייך,
לא היה מורא ִ
היטב פערת אותן מולו יפות ומזמינות []...
הוא שאל" :כמה?" ואת ענית.
הו כן ,היטיב לענות.
גבית ממנו את המחיר המלא,
אבל המחיר ששילמת את ,יכול היה להיות יקר הרבה יותר.
[]...
יוזמה אינה עסק לנשים ,בטח לא יוזמה מסוג כזה,
[ ]...עסקה מפוקפקת על אם הדרך.
הוא אמר לך ,שבי בשקט,
הוא קרא לך קטלנית ,מאחורי גבו נשבע ,בני לא יהיה שלה.
ואת ידעת.
[]...
(האם עשית את שערך? האם נגלה לעיניו אז ,כשמשכת אט אט את הצעיף?)
[]...
על שהלכת ונבלת בבית הורייך עד שהבנת ,צו השעה :ליזום!
אשת חיל שלי []...
[]...
הם יקראו לך מכשפה ,יצוו "ותישרף!"]...[ ,
הסוד שלך :לא תחכי לאביר.
[]...
ואם זו תהיה בת ,תקראי לה :תעוזה.
(ש' ,בלאו" ,שירת הודיה לאחות היוזמת" 929 ,בראשית .2016 ,אוחזר באוקטובר  2017מ־)https://www.929.org.il

השיר מבליט את התעוזה של תמר לפעול כאישה אלמנה בחברה פטריארכלית.
הבא שלוש דוגמאות מן השיר לתעוזה של תמר ,שבאות לידי ביטוי גם בקטע מבראשית ,ל"ח שלפניך         .
( 10נקודות)
/המשך בעמוד /12
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תנ"ך ,קיץ תשע"ח ,מס' 1382

קרא שופטים ,ד' ;14-1 ,שופטים ,ה'.18-14 ,
שופטים ,ד'14-1 ,

(שים לב :קטע נוסף וסעיפי השאלה בעמוד הבא).
/המשך בעמוד /13
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תנ"ך ,קיץ תשע"ח ,מס' 1382

שופטים ,ה'18-14 ,

א.

( )1על פי הקטע משופטים ה' ,הצליחה דבורה לאחד כמה שבטים למען מטרה משותפת.
בסס קביעה זו על פסוקים אלה ,והסבר את דבריך 4(        .נקודות)
( )2יש הטוענים כי עד ימי שאול שבטי ישראל לא היו מאוחדים ,ושאול קיבץ ואיחד אותם         .
לפי הפסוקים שקראת בשופטים ד' ובשופטים ה' ,הסבר מדוע דבורה אינה יכולה להיחשב כמי שאיחדה את
שבטי ישראל 4(         .נקודות)

ב.

קרא את דברי י' בן־נון שלפניך.
כל הניסיונות להעמיד סימני שאלה על מנהיגות של נשים בישראל ,נדחו בספרות ההלכה בזכותה של דבורה
הנביאה־השופטת.

(י' ,בן נון" ,מנהיגות נשית בלי סימני שאלה" 929 .שופטים .2017 ,אוחזר באוקטובר  2017מ־)https://www.929.org.il

הסבר על פי שופטים ,ד' 14-4 ,שלפניך ,מדוע זכתה דבורה ליחס זה בספרות ההלכה .בסס את דבריך על שתי דוגמאות
מן הפסוקים ,והסבר כל דוגמה 8(         .נקודות)

/המשך בעמוד /14

 - 14.7

תנ"ך ,קיץ תשע"ח ,מס' 1382

קרא מלכים ב ,ד'.37-8 ,

/המשך בעמוד /15
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א.

תנ"ך ,קיץ תשע"ח ,מס' 1382

( )1לפי הכתוב בפרק שלפניך ,נראה כי אלישע אינו מזהה את המצוקות של האישה השונמית.
הבא מן הכתוב שתי ראיות המבססות קביעה זאת .הסבר את דבריך 6(        .נקודות)
()2

לעומת אלישע ,האישה השונמית דווקא מפגינה רגישות לצרכיו.
הבא דוגמה אחת מן הכתוב המחזקת טענה זו .הסבר את דבריך 4(         .נקודות)

ב.

קרא את דבריו של א' הכהן.
הסיפור ,שבקריאה ראשונה הוא סיפור שבח ,בקריאה שנייה הופך סיפור ביקורת נוקב על אלישע.
[]...
לפנינו סיפור על איש אלוהים שחשב שכל הכוחות בידו ,אולם אז לימדו אלוהים בדרך הקשה את מחיר הגאווה.

(א' ,הכהן" ,גבולות הכוח של הנביא" 929 .מלכים ב .2017 ,אוחזר באוקטובר  2017מ־)https://www.929.org.il

הבא ראיה מן הכתוב לטענה של הכהן כי זהו "סיפור על איש אלוהים שחשב שכל הכוחות בידו" ,וראיה מן הכתוב
לטענתו שאלוהים לימד את אלישע בדרך הקשה את מחיר הגאווה .הסבר את דבריך 6(         .נקודות)

/המשך בעמוד /16
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פרק שלישי — עוצמה והנהגה

תנ"ך ,קיץ תשע"ח ,מס' 1382
( 20נקודות)

ענה על שאלה ( 8חובה) 20(       .נקודות)

.8

קרא שמואל א ,כ"ה.31-14 ,

/המשך בעמוד /17
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א.

תנ"ך ,קיץ תשע"ח ,מס' 1382

קרא פסוקים  17-14שלפניך.
דמויות המשנה בסיפור המקראי תורמות לאפיון הדמויות הראשיות ולקידום העלילה.
הסבר כיצד דבריו של הנער בפסוקים אלה תורמים לאפיון הדמויות של דוד ואביגיל ולקידום העלילה    .
( 9נקודות)

ב.

ח' שרגא בן־איון התייחסה בספרה "נשות דוד — מיכל ,אביגיל ,בת שבע" (הוצאת ידיעות אחרונות ,ספרי חמד ,עמ'
 ,112הערה  )86לדרכי פעולה אחדות שנקטה אביגיל בדבריה לדוד:
—

תחינה ובקשה

—

שיפוט מוסרי של המעשה של דוד

—

הצעה לפתרון שאינו כוחני

—

פנייה לסמכות עליונה

—

התייחסות להשלכות של המעשה של דוד על מעמדו בעם

( )1בחר בשלוש דרכי פעולה מן הרשימה שלפניך ,הבא דוגמה לכל אחת מהן מן הדברים שאמרה אביגיל ,והסבר
את הדוגמה (סך־הכול שלוש דוגמאות) 6(         .נקודות)
( )2לדעתך ,איזה מן הטיעונים של אביגיל שכנע את דוד לחזור בו מכוונתו המקורית? נמק את דבריך.
( 5נקודות)

בהצלחה!

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

