
בגרות סוג	הבחינה:	 מדינת ישראל 
קיץ	תשע"ז,	2017 מועד	הבחינה:	 משרד החינוך	

135	,001108 מספר	השאלון:	 	

  

תנ"ך
יחידת	הלימוד	החמישית

הוראות לנבחן

משך	הבחינה:			שעה	וחצי. א.	

מבנה	השאלון	ומפתח	ההערכה:			בשאלון	זה	פרק	אחד	ובו	שמונה	שאלות. ב.	

עליך	לענות	על	חמש	שאלות.			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	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
ענה על חמש מן השאלות 8-1 )לכל שאלה — 20 נקודות(.

קרא בראשית, ל"ד 7-1.  .1

קרא את המדרשים שלפניך.  א. 

ותצא דינה בת לאה — ולא בת יעקב היא?! תלאה ]השווה אותה[ הכתוב בִאמה, מה לאה   —

יוצאנית אף זו יוצאנית )מדרש תנחומא, פרשת וישלח, סימן ז'(.

כל כבודה בת מלך פנימה )תהלים, מ"ה(, אמר ר' יוסי כשהאישה מצנעת את עצמה בתוך   —

הבית ראויה להינשא לכוהן גדול ותעמיד ]תלד[ כוהנים גדולים )מדרש תנחומא, פרשת 

וישלח, סימן ו'(.

וקרא גם את דברי יכין אפשטיין שלפניך.  

העברת האשמה מהאונס ]מן האדם האונס[ לנאנסת: "היא פיתתה אותו ...", "איך הוא   

יכול לשמור על עצמו אם היא ..." היא דבר חמור שאסור שישמע ברחובותינו.

)http://www.929.org.il אפשטיין, י'. ]2016[ יצאנית בת יצאנית. למה? 929 בראשית. אוחזר מ־(   

בחר באחד מן המדרשים, והסבר כיצד הוא מבטא את  הדעה שאפשטיין יוצא נגדה   )1(

בדבריו.         )8 נקודות(

האם הנאמר בפסוקים 3-1 תומך במדרשים שקראת? הסבר את דבריך.       )2( 

)6 נקודות(

בני יעקב טוענים ששכם בן חמור "נָבלה עשה בישראל". הסבר שני פירושים אפשריים  ב. 

ל"נבלה" שעשה שכם.           )6 נקודות(

/המשך בעמוד 3/
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שים לב:
המשך הבחינה בעמוד 4.

/המשך	בעמוד	4/
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קרא	במדבר,	ל"ו,	12-1.  .2

/המשך	בעמוד	5/
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על	פי	הקטע	מבמדבר,	ל"ו	12-1	שלפניך,	הסבר	כיצד	הגבילו	ראשי	האבות	משבט		 	)1( א.	

מנשה	את	ההישג	של	בנות	צלפחד	בנוגע	לזכותן	לרשת	את	נחלת	אביהן	)על	פי		 	

במדבר,	כ"ז,	7-6(.						)4	נקודות( 	

	בחרסים	שנמצאו	בשומרון,	בירת	ממלכת	ישראל,	יש	רשימות	של	בתי	אב	מנחלת	  )2(

מנשה.	גם	השמות	חגלה	וֹנעה	נזכרים	ברשימות	אלה	כשמות	המציינים	בתי	אב.

כיצד	ציון	שמות	אלה	בחרסי	שומרון	מלמד	על	ניצחון	ּבנות	צלפחד	על	הממסד	הגברי	 	

שניסה	להגבילן?									)6	נקודות(

קרא	גם	במדבר,	כ"ז,	5-1	ואת	המדרש	שלפניך. ב. 

]...[ את הדבר הקשה יביאון אל משה. אמר לו הקב"ה: משה, אתה דן את הקושיות?! הרי בנות   

צלפחד באין ]באות[ לשאול בדין שאפילו תינוקות ]...[ משיבין עליו, ואין אתה יודע מה 

להשיב! אלא "ויקרב משה את משפטן לפני ה' " )במדבר, כ"ז, ה'(.

)מלמד,	ע"צ	]עורך[.	]תשס"ז[.	מכילתא דרשב"י.	ירושלים:	ישיבת	שערי	רחמים	ובית	הלל,	עמ'	134(

הסבר	את	הביקורת	המופנית	כלפי	משה	במדרש.									)5	נקודות(  )1(

לדעתך,	מדוע	פנה	משה	אל	אלוהים	שיפתור	סוגיה	זאת?	נמק	את	דבריך.						  )2(

)5	נקודות( 	

/המשך	בעמוד	6/
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קרא	יהושע,	ב',	17-1.	  .3

)שים לב: המשך הקטע וסעיפי השאלה בעמוד הבא(

/המשך	בעמוד	7/
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קרא	פסוק	1	בקטע	שלפניך	ואת	דברי	יוסף	בן	מתתיהו. א. 

כי תחילה באו וסקרו את עירם כולה באין מפריע והסכימו ביניהם אילו חלקים של החומות  	

חזקים הם ואילו אינם נותנים ביטחון לתושבים במידה שווה ]...[ וכשהגיע הערב סרו לפונדק 

בסביבת החומה, מקום שם הובאו גם קודם לסעוד. 

)בן	מתתיהו,	י',	תרגם	מיוונית,	הוסיף	מבוא,	הערות	וביאורים,	מפות	ותמונות,	אברהם	שליט	]1944[	

קדמוניות	היהודים	ה,	א,	ב,	ירושלים-תל	אביב:	הוצאת	מוסד	ביאליק	על	ידי	"מסדה"(

על	פי	פסוק	1,	הדרך	שבה	ביצעו	המרגלים	את	ההוראה	של	יהושע	מעוררת	שאלה.	 		

ציין	מהי	השאלה,	והסבר	את	התשובה	של	יוסף	בן	מתתיהו	על	שאלה	זו.									)10	נקודות(

יאיר	זקוביץ	טוען	כי	"המספר	טורח	לשים	בפיה	של	רחב	פסוקים	משירת	הים". ב. 
)מתוך	ההרצאה	המצולמת	"הזוג	המוזר"( 	

לדברי	זקוביץ,	הֶהְרֵמז	משירת	הים	מציג	את	רחב	באור	חיובי	ואת	יהושע	באור	אירוני.

הסבר	דברים	אלה.									)10	נקודות(

/המשך	בעמוד	8/
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קרא	שופטים,	ה',	30-23. 	.4

/המשך	בעמוד	9/
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בשירת	דבורה	נזכרות	נשים	בעת	מלחמה.	 א.	

קרא	פסוק	30	בקטע	שלפניך	וגם	דברים,	כ"א,	14-10.	בקטעים	האלה	יש	תיאור	של	 	)1(

נשים	שנלקחו	שלל	במלחמה.

יחס	כלפי	האישה	השבויה?	בסס	את	דבריך	על	שני		 מהו		ההבדל	בין	שני	הקטעים	ּבַ 	 	

הקטעים.						)6	נקודות( 	

קרא	פסוקים	27-24	בקטע	שלפניך	וגם	את	דברי	יאיר	ליפשיץ:		 	)2(

]...[ יעל עושה שימוש חתרני במיוחד במרחב הנשי של האוהל: "סּורָה אֲֹדנִי סּורָה אֵלַי,     

אַל ִּתירָא".   

)http://www.929.org.il	מ־	אוחזר	929 שופטים.	פנימה.	מלך,	בת	של	מרחבה	כל	]2016[.	י'.	ליפשיץ,(

לפי	פסוקים	אלה,	כיצד	יעל	משתמשת	ב"מרחב	הנשי	של	האוהל",	ומהו	יחס	הכתוב		 	 	

למעשיה?									)8	נקודות( 	

קרא	פסוקים	24-23	בקטע	שלפניך.	בפסוקים	אלה	יש	שימוש	ספרותי	בניגוד,	שהוא	אחד	 ב.	

ממאפייני	השירה	המקראית.	הדגם	והסבר	את		הניגוד	בפסוקים	אלה,	וכתוב	מהו	המסר	

	שהוא	מחזק.									)6	נקודות(

/המשך	בעמוד	10/
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קרא שופטים,	י"ג,	14-1. 	.5

/המשך	בעמוד	11/
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האיסורים	שהמלאך	אוסר	על	אשת	מנוח	מצוינים	בקטע	שלוש	פעמים:	בדברי	המלאך	 א.	

לאישה,	בדברי	האישה	לבעלה	ובדברי	המלאך	למנוח.

יש	הבדלים	בין	הדברים	שאמר	המלאך	לאשת	מנוח,	ובין	הדיווח	של	האישה	למנוח	 		

	על	שיחה	זו.

הסבר	כיצד	שניים	מן	ההבדלים	בין	דברי	המלאך	לאישה	ובין	דברי	האישה	לבעלה	מעידים	

על	חכמתה	של	האישה.									)10	נקודות(

יוסף	בן	מתתיהו	כותב	שמנוח	אהב	את	אשתו	עד	לטירוף	הדעת,	ולכן	קינא	לה.	כאשר	 ב.	

היא	סיפרה	לו	שנגלה	לה	מלאך	בדמות	גבר	גבוה	ונאה	מאוד,	הוא	יצא	מכליו	מרוב	קנאה	

)קדמוניות היהודים	ח',	ב-ג(.	

קנאה	יכולה	להיות	לעתים	ביטוי	לחוסר	אמון.	על	פי	הקטע,	הסבר	מה	רומז	לחוסר	האמון	 	

שחש	מנוח	כלפי	אשתו.	בסס	את	דבריך	על	שתי	ראיות	מן	הכתוב,	והסבר	כל	ראיה.									

)10	נקודות(

/המשך	בעמוד	12/
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קרא	שמואל א,	כ"ה	31-23. 	.6

	

		 גלעד	שטראוס	במאמרו	"שלוש	נשים	חכמות	בספר	שמואל",	מציין	כמה	דרכים	שנקטה	 א.	 	

אביגיל	כדי	לבלום	את	זעמו	של	דוד. 	

ציין	שתי	דרכים	ששטראוס	מזכיר	במאמרו,	והסבר	אותן.								)8	נקודות( 	

קרא	פסוק	31	בקטע	שלפניך. ב.	

קרא	גם	את	הקטע	מן	התלמוד	הירושלמי	שלפניך. 	

"]...[ וזכרת את אמתך" — מלמד שפקרה עצמה ]הציעה	את	עצמה	לדוד[.

		)תלמוד ירושלמי,	סנהדרין	ב,	הלכה	ג(	 	 	 	

מהי	הביקורת	המשתמעת	מן	הצירוף	"שפקרה	עצמה"?								)4	נקודות(  )1(

לדעתך,	האם	הביקורת	מוצדקת?	נמק	את	דבריך.							)8	נקדות(  )2(

/המשך	בעמוד	13/
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שים לב:
המשך הבחינה בעמוד 14.

/המשך	בעמוד	14/
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קרא	שמואל ב,	י"ד,	21-1.	 	.7

)שים לב: המשך הקטע וסעיפי השאלה בעמוד הבא(

/המשך	בעמוד	15/
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קרא	פסוקים	3,	11-8	בקטע	שלפניך	ואת	הפירוש	של	רד"ק	לפסוק	3. א. 

יואב לא היה יודע מענה המלך, שיִָׂשים בפיה כל הדברים, אלא כלל הדברים סידר לה. 	

הבא	מפסוקים	11-8	ביסוס	לפירושו	של	רד"ק.	הסבר	את	דבריך.									)10	נקודות(

קרא	פסוקים	21-13	בקטע	שלפניך.	 ב. 

בשל	דבריה	של	האישה	בפסוקים	17-14,	יש	פרשנים	המאשימים	אותה	בפטפטנות.   

הבא	מדברי	האישה	בפסוקים	אלה	טיעון	אחד	המלמד	כי	אין	בדבריה	פרטים	מיותרים,	

והסבר	כיצד	טיעון	זה	מקדם	אותה	לקראת	המטרה	שלשמה	באה	לדוד.									)10	נקודות(

/המשך	בעמוד	16/
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קרא	מלכים ב,	ד',	26-8.	  .8

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

אין	להעתיק	או	לפרסם	אלא	ברשות	משרד	החינוך

-	17	-

קרא	פסוקים	16-8	בקטע	שלפניך. א. 

יש	הטוענים	כי	במפגש	בין	אלישע	לבין	האישה	השונמית	נוהגות	שתי	הדמויות	בגאווה	 	)1(

הסבר	את	הטענה,	ובסס	אותה	על	ראיה	אחת	בנוגע	לכל	דמות	)סך	הכול	—	 	רבה.		

שתי	ראיות(.								)6	נקודות(

	בהמשך	המסופר	בפסוקים	אלה	חדלה	האישה	להיות	גאה.	הוכח	זאת	מן	הכתוב,	  )2(

והסבר	מה	גרם	לכך.									)5	נקודות(

בחברה	המקראית	הפטריארכלית	היה	בדרך	כלל	מעמד	הנשים	נמוך	מן	המעמד	של	בעליהן. ב. 

הבא	מפסוקים	26-19	שלוש	הוכחות	המלמדות	שהאישה	משונם	הייתה	דמות	נשית	יוצאת	 	

דופן	בחברה	הפטריארכלית.									)9	נקודות(


