
כתוב במחברת הבחינה בלבד. רשוֹם "טיוטה" בראש כל עמוד המשמש טיוטה.

כתיבת טיוטה בדפים שאינם במחברת הבחינה עלולה לגרום לפסילת הבחינה.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!
/המשך מעבר לדף/

בגרות סוג הבחינה:  מדינת ישראל 
קיץ תש"ף, 2020 מועד הבחינה:  משרד החינוך 

1382 מספר השאלון:   

  

תנ"ך

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שעתיים וחצי. א. 

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:   בשאלון זה שלושה פרקים. ב. 

נקודות  48  —   )16x3(  — פרק ראשון    

נקודות  32  —   )16x2(   — פרק שני    

נקודות  20  —   )20x1(   — פרק שלישי )חובה(   

נקודות  100  —           סך הכול 

חומר עזר מותר בשימוש:   תנ"ך שלם בלי פירושים, בלי תוספות ובלי תרגום. ג. 

מותר להשתמש בתנ"ך שיש בו מפות.     

      

אל תעתיק את השאלה; כתֹוב את מספרה בלבד.  )1( הוראות מיוחדות:  ד. 

התרכז בנושא. שים לב לכתב, לכתיב ולפיסוק.  )2(   

הערה: בקטעים מן התנ"ך השם המפורש בא בצורת ה'.
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השאלות
פרק ראשון — המנהיגות של משה ודוד  )48 נקודות(

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

קרא במדבר, י"ב.  .1

/המשך בעמוד 3/
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קרא את דברי חז"ל שלפניך. א. 

"אמר רבי חנניא: אין הנגעים באים אלא על לשון הרע. אמרו חכמים: תדע לך שהנגעים באים על לשון הרע, הרי   

שמרים הצדקת, על ידי שדיברה לשון הרע במשה אחיָה, קרבו בה הנגעים. 

רבי יהודה אמר: ]...[ סימן לכל בעלי לשון הרע".  
)דברים רבה, ו', ח'-ט'(

על פי במדבר, י"ב שלפניך, מה היו הדברים שדיברה מרים ונחשבים לשון הרע, ומה היה העונש שקיבלה על   )1(

דברים אלה?        )4 נקודות(

על פי המדרש, מהו הלקח המוסרי שאפשר ללמוד מן הסיפור על מרים והעונש?        )4 נקודות(  )2(

קרא את פסוק 2 שלפניך.  )1( ב. 

כיצד דברי מרים ואהֹרן בפסוק זה יכולים לערער את המעמד של משה כמנהיג? הסבר את דבריך ובסס אותם    

על הכתוב.         )4 נקודות(  

יש הטוענים כי דברי ה' בפסוקים 9-4 מטרתם לבסס את המעמד של משה כמנהיג. הבא מן הכתוב ראיה אחת   )2(

לטענה זו והסבר אותה.        )4 נקודות(

/המשך בעמוד 4/
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קרא דברים, ל"ד.  .2

קרא פסוקים 7-1 שלפניך ואת דברי ד' כהן־צמח שלפניך. א. 

"בתיאור מותו של משה ניכרת התרוצצות בין שתי מגמות מנוגדות: מצד אחד מודגש הניסיון להציג את משה על   

גדלותו המופלגת כאדם החורג מן הנורמות האנושיות ]...[. מצד אחר ניכרת המגמה להמעיט את דמותו ולהציגו 

על חולשתו ואנושיותו ]...[ ולתארו כאחד האדם".
)ד' כהן־צמח, "מות משה", עולם התנ"ך, דברים, דודזון־עתי, 1994, עמ' 265(

בסס על הכתוב בפסוקים 7-1 שלפניך את כל אחת מן המגמות שכהן־צמח מציין בדבריו. הסבר את דבריך.         )1( 

)6 נקודות(

ציין סיבה אפשרית אחת למגמה "להמעיט את דמותו" של משה בפרק שלפניך.        )4 נקודות(  )2(

קרא פסוק 4 ופסוקים 12-10 שלפניך. ב. 

האם לדעתך יש סתירה בין הדברים שה' אומר בפסוק 4 ובין דברי השבח הנאמרים על משה בפסוקים 12-10?    

הסבר את דבריך.        )6 נקודות(

/המשך בעמוד 5/
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שים לב: 
המשך הבחינה בעמוד 6

/המשך בעמוד 6/
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קרא שמואל א, ט"ז, 14-1.  .3

)שים לב: סעיפי השאלה בעמוד הבא.(

/המשך בעמוד 7/
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קרא את דברי ש' בר־אפרת שלפניך. א. 

"הדמות המרכזית והפעילה בסיפור היא שמואל. אולם מעשיו אינם תמיד לרוח ה'. ]...[ נראה שהמעידות האלה   

]של שמואל[ נובעות מן הִקרבה הנפשית של שמואל אל שאול וִמדבקותו בדמות המלך המוכרת לו".

)ש' בר־אפרת, שמואל א, מקרא לישראל, עם עובד ומאגנס, 1996, עמ' 207(

הבא שתי דוגמאות מן הפרק שלפניך לדברי בר־אפרת: דוגמה אחת לִקרבה הנפשית של שמואל לשאול ודוגמה אחת   

לדבקותו בדמות המלך המוכרת לו. הסבר כל אחת מן הדוגמאות.         )6 נקודות(

יש הטוענים כי הבחירה למשוח דווקא את דוד למלך הייתה מפתיעה. הבא מן הסיפור שתי ראיות המבססות    )1( ב. 

את הטענה הזאת, והסבר כל אחת מן הראיות.        )6 נקודות(  

הבחירה בדוד סותרת לכאורה את הדברים שה' אומר לשמואל בפסוק 7.   )2( 

הסבר את הסתירה, ובסס את דבריך על הכתוב בקטע שלפניך.        )4 נקודות(

/המשך בעמוד 8/
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קרא שמואל ב, ג', 20-12.  .4

קרא פסוקים 16-13 שלפניך, וגם שמואל א, כ"ה, 44. א.  

קריאת שני מקורות אלה מעוררת קושי בהבנת המעמד האישי של מיכל.  )1(

הסבר את הקושי. בסס את דבריך על הכתוב.          )6 נקודות(  

קרא את הפירוש של רש"י שלפניך לפסוק 16.  )2(

" 'הלוך ובֹכה' — על מצווה ההולכת ממנו, שכל אותן השנים נעץ ֶחֶרב בינו לבינה במיטה ולא נכשל בה".           

הסבר כיצד פירוש רש"י פותר את הקושי שציינת בתת־סעיף )1(.        )4 נקודות(

קרא גם שמואל ב, ו', 23-20. ב. 

יש הטוענים כי היחס של דוד למיכל נבע מרצונו לבסס את מלכותו. הסבר טענה זו על פי הכתוב בקטע שלפניך    

ועל פי פסוקים 23-20 בפרק ו'.         )6 נקודות(

/המשך בעמוד 9/
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שים לב: 
המשך הבחינה בעמוד 10

/המשך בעמוד 10/
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 פרק שני — נשים במקרא  )32 נקודות(

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

קרא בראשית, ל"ד, 18-1; 31-25.  .5

בראשית, ל"ד, 18-1

)שים לב: קטע נוסף וסעיפי השאלה בעמוד הבא.(

/המשך בעמוד 11/
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בראשית, ל"ד, 31-25

הבא שתי דוגמאות להתנהגות של שכם לאחר מעשה האונס, והסבר כל אחת מן הדוגמאות.       )4 נקודות(  )1( א. 

לדעתך, האם ההתנהגות של שכם לאחר מעשה האונס היא התנהגות ראויה? הסבר את דבריך.         )4 נקודות(  )2(

קרא פסוקים 31-25 שלפניך. ב. 

יעקב כועס על שמעון ולוי בגלל מעשיהם בבני שכם, ואילו שמעון ולוי מצדיקים את מעשיהם.  )1(

הסבר את הנימוק של יעקב לכעסו על מעשים אלה ואת הנימוק של שמעון ולוי להצדקת מעשיהם.            

)6 נקודות(

לדעתך, הנימוק של מי מהם משכנע יותר? הסבר את דבריך.         )2 נקודות(  )2(

/המשך בעמוד 12/
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קרא שופטים, ד', 21-17; שופטים, ה', 27-24.   .6
שופטים, ד', 21-17

שופטים, ה', 27-24

/המשך בעמוד 13/
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קרא את הקטע שלפניך מתוך המאמר "מה אירע באוהלה של יעל". א. 

"בעולם הפולקלור הבין־לאומי מוכרת תופעה של ביעור רכיבים מיניים מסיפורים שמשתלבים בהקשר ספרותי־  

חברתי שאינו הולם את אזכורם. ]...[ וכבר ראינו ]...[ כיצד הולכת המסורת ומזדככת, ובין השאר מסולקים 

מתוכה גם יסודות שעניינם בתחום היחסים שבינו לבינה".

)י' זקוביץ' וא' שנאן, "מה אירע באוהלה של יעל", לא כך כתוב בתנ"ך, ידיעות אחרונות, 2004, עמ' 223(

הבא ראיה אחת מפרק ד' וראיה אחרת מפרק ה', התומכות בדברי זקוביץ ושנאן על רכיבים מיניים בסיפור על   )1(

יעל וסיסרא.

הסבר כל אחת מן הראיות )היעזר במשלי, ט', 18-13(.        )6 נקודות(  

הבא דוגמה אחת מפרק ד' ל"תופעה של ביעור רכיבים מיניים" בסיפור.        )3 נקודות(  )2(

מהו היחס שדבורה מפגינה כלפי יעל בשירתה, ומהי הדילמה הערכית שיחס זה יכול לעורר?         )7 נקודות(  ב. 

/המשך בעמוד 14/
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קרא שופטים, י"ג, 24-2.   .7

/המשך בעמוד 15/)שים לב: המשך הקטע וסעיפי השאלה בעמוד הבא.(
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קרא את דברי י' אמית שלפניך. א. 

"הביטוי 'וילך מנוח אחרי אשתו' מצביע על מעמדה המרכזי של האישה בסיפור זה".    

)https://www.929,org.il ,י' אמית, "לא החסידה הביאה את שמשון לעולם", 929 — תנ"ך ביחד, שופטים י"ג(

הבא מן הפסוקים שלפניך שלוש ראיות התומכות בדברי אמית שלפניך, והסבר כל אחת מן הראיות.         )12 נקודות(  

קרא פסוקים 11-10 שלפניך. ב. 

מה אפשר ללמוד מן הפעלים שבפסוקים אלה על ההבדל בין היחס של מנוח למלאך ובין היחס של אשת מנוח למלאך?   

היעזר גם בפסוק 6.         )4 נקודות(

/המשך בעמוד 16/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

- 16 -

פרק שלישי — עוצמה והנהגה  )20 נקודות(
ענה על שאלה 8 )חובה(.       )20 נקודות(

קרא שמואל א, י"ט, 18-8.  .8

קרא גם שמואל א, י"ח, 30-28. א. 

על פי הפסוקים בפרק י"ח, הסבר את ההתנהגות הקיצונית של שאול כלפי דוד ואת היחס של שאול למיכל המתוארים   

בקטע משמואל א, י"ט שלפניך.          )10 נקודות(

הצג את הניגוד הנרמז בין הדמות של שאול ובין הדמות של דוד על פי פסוק 9 ועל פי פסוק 18.        )5 נקודות(  )1( ב. 

על פי המסופר בקטע שלפניך, מהי הדילמה המוסרית של מיכל? האם ההכרעה שלה בדילמה הזאת נכונה בעיניך?   )2(

הסבר את דבריך.       )5 נקודות(


