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

133	,001106 מספר	השאלון:	 	

  

תנ"ך

יחידת	הלימוד	השלישית

הוראות לנבחן

משך	הבחינה:			שעה	וחצי. א.	

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

נקודות 	60 	— 		)20x3( 	— פרק	ראשון	

נקודות 	40 	— 		)20x2( 		— פרק	שני		
נקודות 	100 	— 			סה"כ	 									 		

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'.

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  )60	נקודות(

ענה	על		שלוש	מן	השאלות	4-1	.

בכל	שאלה	שבחרת,	ענה	על	שניים	מן	הסעיפים	א-ג.	

)לכל	סעיף	—	10	נקודות;	סך־הכול	לכל	שאלה	—	20	נקודות(

קרא	שמות,	ט"ז,	10-1.  .1 

		

/המשך	בעמוד	3/
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ענה	על	שניים	מן	הסעיפים	א-ג. א.	

יש	הטוענים	שדברי	משה	ואהֹרן	המובאים	בסוף	פסוק	6	נאמרו	בתשובה	על	תלונת	  )1(

	העם	המובאת	בפסוק	3.

הסבר	טענה	זו	ובסס	אותה	על	הכתוב.								)6	נקודות(

לדעתך,	האם	משה	ואהֹרן	משיבים	תשובות	מספקות	על	תלונת	העם?	הסבר	את	 	)2(

דבריך.									)4	נקודות(

קרא	פסוק	3	שלפניך	וגם	שמות,	א',	16-13. ב.	

מהו	הקושי	העולה	מתלונת	העם	בשמות,	ט"ז,	3,	לנוכח	המסופר	בשמות,	א',	16-13?								 	)1(

)4	נקודות(

קרא	מדבריו	של	הרב	משה	שלמה	עמאר	שלפניך.	 	)2(

"בשבתנו על סיר הבשר", אך לא אכלו ממנו, רק ישבו לבשלו למצרִים, והמצרים הם  	

אלו שאכלו את הבשר, והם ]בני ישראל[ לא אכלו אלא לחם לבדו ]...[

)הראשון	לציון	הרב	שלמה	משה	עמאר	שליט"א	הרב	הראשי	]2016[.	

)http://haravamar.org.il	מ־	2016	באוקטובר	ב־27	אוחזר	בשבתנו על סיר הבשר.

כיצד	הפירוש	של	הרב	עמאר	פותר	את	הקושי	שציינת	בתת־סעיף	1?  

)6	נקודות( 		 	 	 	 	 	 	

קרא	את	הפרשנות	של	שירה	גודמן	על	שמות,	ט"ז. ג.	

מתלוננים סובלים לעתים מתדמית גרועה: נודניקים, קּוטרים, מטרידנים. הם אף פעם לא  	

מרוצים. ]...[ אבל התדמית הזאת לא בהכרח מוצדקת. פעמים רבות המתלוננים הם אנשים עם 

חוש צדק מפותח, אנשים המוכנים לעמוד על זכויותיהם ולא להתייאש ולוותר ]...[

)גודמן,	ש'	]2016[.	המתלוננים	בע"ם.	929 תנ"ך ביחד שמות ט"ז.

) http://www.929.org.il	מ־	2016	באוגוסט,	ב־31	אוחזר

על	פי	הפרשנות	של	גודמן,	למתלוננים	יש	תדמית	מסוימת,	אך	לעתים	תדמית	זו	 	)1(

אינה	מוצדקת.	הסבר	קביעה	זו.									)4	נקודות(

היחס	של	משה	ואהֹרן	למתלוננים	)פסוקים	9-6(	שונה	מן	היחס	של	האל	למתלוננים	 	)2(

)פסוקים	5-4(.	איך	תפס	ה'	את	התנהגותם	של	המתלוננים,	ואיך	תפסו	משה	ואהֹרן	

את	התנהגותם	של	המתלוננים?	התייחס	בתשובתך	לדבריה	של	גודמן.						)6	נקודות(

/המשך	בעמוד	4/
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קרא	במדבר,	כ',	13-1;	דברים,	ג',	28-23. 	.2
במדבר,	כ',	13-1

דברים,	ג',	28-23

/המשך	בעמוד	5/
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ענה	על	שניים	מן	הסעיפים	א-ג. 	

קרא	במדבר,	כ',	13-1	ואת	המדרש	שלפניך. א.	

שנצטערתי  וצערי  יגיעי  לפניך  וידוע  גלוי  עולם,  של  ריבונו  הקב"ה:  לפני  משה  אמר  	

שקבעתי  עד  במצוות  עליהם  נצטערתי  צער  כמה  לשמך,  מאמינים  שיהיו  עד  ישראל  על 

ועכשיו,  בטובתן.  אראה  כך  בצרתן,  שראיתי[  ]כפי  כשראיתי  אמרתי,  ומצוות.  תורה  להן 

 .)27 ג'  )דברים  הזה"  הירדן  את  תעֹבר  "לא  לי:  אומר  אתה  ישראל,  של  טובתן   שהגיעה 

הרי אתה עושה תורתך פלסתר ]=שקר[. שכתוב: "ביומו תתן שכרו" )דברים כ"ד 15( ]...[ זו 

 היא שילּום ]=שכר, תשלום[ עבודה של מ' שנה ]40 שנה[ שעמלתי, עד שיהיו עם קדוש ונאמן.

)מדרש דברים רבה	י"א	י'(  

על	פי	מדרש	זה,	משה	מנסה	לשכנע	את	ה'	להכניסו	לארץ.	לדברי	משה,	מהי	ההצדקה	 	

המוסרית	לכניסתו	לארץ,	ומהו	החוק	המקראי	שהוא	מסתמך	עליו?

קרא	דברים,	ג',	28-23. ב.	

בבקשה	של	משה	ובתגובה	של	ה'	חוזר	שורש	מנחה.	ציין	מהו	השורש,	הסבר	והדגם	כיצד

חזרתו	קושרת	בין	הבקשה	של	משה	ובין	התגובה	של	ה'.						

קרא	את	דברי	גילי	ִזיָון	על	דברים,	ג',	26. ג.	

ויש המפרשים לְמַעַנְכֶם = 'בשבילכם'. למען התפתחותכם. מנהיגותו של משה במדבר איננה   

מתאימה לשלב הכניסה לארץ וההתנחלות בה. ההנהגה בעלת הקשר הישיר עם הקב"ה הכוללת 

קריעת ים סוף, עמוד אש ועמוד ענן להנחותם בדרך, ירידת אוכל מן השמים וכן הלאה, כבר 

לא מתאימה לעם שנדרש להילחם עבור ארצו ועבור עצמאותו. לעם כזה דרוש מנהיג חדש, 

אולי לא גדול כמשה אך מתאים יותר למשימות הארציות המצפות לבני ישראל.

)זיון	ג'	]2016[.	תום	תקופתה	של	מנהיגות	על	אנושית. 929 תנ"ך ביחד דברים ג'.	

)http://www.929.org.ilמ־	2016	באוגוסט,	ב־31	אוחזר

על	פי	הפירוש	של	ִזיָון,	הסירוב	של	ה'	לבקשה	של	משה	להיכנס	לארץ	היה	לטובת	העם.	 	)1(

הסבר	קביעה	זו.						)6	נקודות(

קרא	דברים,	ג',	28.	 	)2(

לאחר	שדחה	ה'	את	בקשת	משה,	מהו	התפקיד	שהועיד	ה'	למשה,	על	פי	פסוק	זה? 	

)4	נקודות( 	

/המשך	בעמוד	6/
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קרא	שמואל ב,	כ"ג,	17-15. 	.3

ענה	על	שניים	מן	הסעיפים	א-ג.

אפשר	לטעון	כי	הן	דוד	)פסוק	15(	הן	שלושת	הגיבורים	פעלו	בפזיזות.	בסס	טענה	זו 	)1( א. 

על	הכתוב,	והסבר	את	דבריך.										)5	נקודות( 	

לדעתך,	מדוע	פעלו	שלושת	הגיבורים	באופן	המתואר	בקטע	שלפניך?	האם	היית	 	)2(

פועל	כמוהם?	הסבר	את	דבריך.									)5	נקודות(	

קרא	גם	שמואל ב,	י"א,	25-23.	  ב. 

בפסוק	17	בקטע	שלפניך	ובשמואל ב, י"א,	25-23,	בא	לידי	ביטוי	היחס	של	דוד	לחיי	

לוחמיו.

תאר	את	היחס	של	דוד	לחיי	לוחמיו	בכל	אחד	מן	הקטעים,	וציין	את	ההבדל	ביחס	זה	 	)1(

בין	שני	הקטעים.									)4	נקודות(

הסבר	מה	יכולה	להיות	הסיבה	להבדל	זה.									)6	נקודות( 	)2(

)שים לב: סעיף ג של השאלה בעמוד הבא(

/המשך	בעמוד	7/
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על	פי	הקטע	בשמואל ב,	כ"ג,	17-15,	כתב	עקיבא	נוף	את	השיר	"מים	לדוד	המלך": ג. 

יַד ּפְִלְׁשִּתים,  אֵר ֶשבְּ  וְדָוִד חַָׁשק בְמַיִם ִמן הַבְּ

בָרִים,  א אֶת רְצֹונֹו יָצְאּו ְׁשלֹוָשה גְּ  לְמַלֵּ

ית-לֶחֶם ֵמי הַּבְאֵר לְהַעֲלות,   ִמהֲרּו הֵם אֶל בֵּ

 זֶה לָזֶה ִסּפְרּו ּבַּדֶרְֶך מַעֲֵׂשי ּגְבּורֹות. 
 

בית	1

 מַיִם לְדָוִד הַּמֶלְֶך, מַיִם, מַיִם לְדָוִד, 

 מַיִם לְדָוִד הַּמֶלֶך, מַיִם לְדָוִד. 
 

פזמון

ב לֹו  רְִּכי נִצַּ סָח אֶחָד ֵמהֶם: "ִׁשְמעּו נָא — עַל דַּ

 הַר, 

 אֶת ּכִַּפי עָלָיו הִּנַחְִתי — הְִתמֹוֵטט הָהָר". 

 הֵַּׁשנִי אָמַר: "הְַקִׁשיבּו — אֶת ּדַרְִּכי חָסַם נָהָר, 

ּבְקֹוִלי עָלָיו רָעְַמִתי — הַּנָהָר עָצַר" 
	

בית	2

 מַיִם לְדָוִד הַּמֶלֶך.... 
 

פזמון

הְַּׁשִליִשי, לְֹלא ּכָל ֹאמֶר, אֶת מַחֲנֵה ּפְִלְׁשִתים 

 ִׁשיסַע, 

ּבֹו נָָׂשא.   אֶת הַּבְאֵר ִעם ּכָל ֵמימֶיהָ עַל גַּ

 אָז דָוִד ִמזְמֹור הְִשִמיעַ ִלְשלֹוָשה הַגִיּבֹורִים, 

לַַּתּנַ"ך ּפָסּוק הֹוִסיפּו ּוֵמאָז ָׁשרִים: 
	

בית	3

מַיִם לְדָוִד הַּמֶלֶך...  פזמון
)נוף,	ע'.	מים	לדוד	המלך.	מתוך	mymusic	 כל	המוזיקה	בישראל.	      

)http://www.mymusic.co.ilמ־	2016	בדצמבר,	ב־5	אוחזר

השיר	מתבסס	על	הסיפור	המקראי,	אך	מתאר	בהגזמה	את	מעשי	הגבורה	של	שלושת	  )1(

הגיבורים.	

הסבר	כיצד	באה	לידי	ביטוי	ההגזמה.	הבא	דוגמה	אחת	לביסוס	דבריך.					)5	נקודות( 	

בבית	השלישי	בשיר	מתוארת	תגובת	דוד	על	מעשה	הגיבורים.	תגובה	זו	שונה	מן	  )2(

המסופר	בפסוק	17	בקטע	משמואל ב,	כ"ג	שלפניך.

הסבר	קביעה	זו.								)5	נקודות( 	

/המשך	בעמוד	8/
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קרא	שמואל ב,	ט"ו,	11-1,	37-27. 	.4

שמואל	ב,	ט"ו,	11-1

	

	

	

שמואל ב,	ט"ו,	37-27 	

	

/המשך	בעמוד	9/)שים לב: המשך הקטע וסעיפי השאלה בעמוד הבא(
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ענה	על	שניים	מן	הסעיפים	א-ג.

ב	אבשלום	את	לב	אנשי	ישראל	"	)פסוק	6(. "ַוְיַגּנֵ א.	

על	פי	פסוקים	5-1,	הסבר	שתי	פעולות	של	אבשלום	שמטרתן	לרכוש	את	לב	העם.									  )1(

)6	נקודות(

הסבר	מהי	תכונת	האופי	של	העם	המשתמעת	מן	הנאמר	בפסוק	6.									)4	נקודות(  )2(

קרא	פסוקים	9-7,	35-27	שלפניך. ב. 

בפסוקים	אלה	בא	לידי	ביטוי	פער	בין	דוד	האב	הרך	ובין	דוד	המנהיג	התקיף	והמנוסה.	 	

הבא	מן	הפסוקים	ראיה	לכל	אחד	מן	הפנים	בדמות	של	דוד,	והסבר	את	הראיות.

קרא	את	פסוק	30	שלפניך. ג. 

ההשפלה	של	דוד	באה	לידי	ביטוי	בתיאור	העזיבה	שלו	את	ירושלים. 	)1(  

הדגם	קביעה	זו	באמצעות	שתי	ראיות	מן	הפסוק,	והסבר	כל	ראיה.									)4	נקודות( 	 	

קרא	את	פסוק	1	שלפניך.  )2( 	

הנאמר	בפסוק	זה	הוא	רמז	מטרים	המדגיש	את	ההשפלה	של	דוד,	שכתבת	עליה		 	 	

בתת־סעיף	)1(.	הסבר	קביעה	זו.									)6	נקודות( 	

/המשך	בעמוד	10/
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פרק שני  )40	נקודות(
בפרק	זה	עליך	לענות	על	שתיים	מן	השאלות	7-5	)לכל	שאלה	—	20	נקודות(.

קרא	שמות,	ה'	,	23-20;	שמואל א,	כ"ג,	5-1.  .5

שמות,	ה'	,	23-20

	

שמואל	א,	כ"ג,	5-1 	

	

	

כאשר	היו	משה	ודוד	מנהיגים	בראשית	דרכם	נאלצו	להתמודד	עם	קשיים	במילוי	תפקידם. א. 

על	פי	קטעים	אלה,	תאר	את	הקושי	שהתמודד	עמו	כל	אחד	מן	המנהיגים.  )1(

)8	נקודות( 	

הסבר	כיצד	התמודד	כל	אחד	מן	המנהיגים	עם	הקושי	שעמד	לפניו.									)6	נקודות(  )2(

לדעתך,	מי	משני	המנהיגים	התמודד	עם	הקושי	טוב	יותר?	נמק	את	דבריך.									)6	נקודות( ב. 

/המשך	בעמוד	11/



תנ"ך,	קיץ	תשע"ז,	מס'	001106,	133 -	11	-

קרא	במדבר	י"ב,	2-1,	15-9;	שמואל ב, י"ג,	22-10.  .6

במדבר,	י"ב,	2-1

	

במדבר,	י"ב,	15-9

	

שמואל ב,	י"ג,	22-10 	

	 	

)שים לב: המשך הקטע בעמוד הבא( 	

/המשך	בעמוד	12/



תנ"ך,	קיץ	תשע"ז,	מס'	001106,	133 -	12	-

		 יש	הטוענים	שבסיפור	הצרעת	של	מרים	ובסיפור	אמנון	ותמר	לא	נהגו	משה	ודוד	כפי	שהיה	 א.  	

ראוי	שמנהיגים	ינהגו	כלפי	בת	משפחה. 	

תאר	את	הפגיעה	בכל	אחת	מן	הנשים,	וציין	את	הקשר	המשפחתי	של	כל	אחת	מהן	  )1(

למנהיג.									)4	נקודות(

תאר	את	התגובה	של	כל	אחד	מן	המנהיגים	על	הפגיעה	שתיארת	בתת-סעיף	)1(,	  )2(

וכתוב	מהי	דעתך	על	תגובה	זו.	נמק	את	דבריך.									)6	נקודות(

קרא	את	דברי	הפרשנות	שלפניך. ב. 

רשי	לבמדבר,	י"ב,	13:	רפא נא לה. מפני מה לא האריך משה בתפילה? שלא יהיו ישראל  	

אומרים: אחותו נתונה בצרה, והוא עומד ומרבה בתפילה.

לפי	תרגום	השבעים	לשמואל ב,	י"ג,	21,	אחרי	המילים	"ויחר	לו	מאֹד"	נכתב	"ולא	עצב	את	 			

רוח	אמנון	בנו,	כי	אהבו,	כי	בכורו	הוא".

הסבר	כיצד	כל	אחד	מן	המקורות,	פירוש	רש"י	ותרגום	השבעים,		מתרץ	את	תגובת	  )1(

המנהיג.									)6	נקודות(

תרגום	השבעים	מצדיק	את	התגובה	של	דוד	על	המעשה	של	אמנון.	האם	אתה	מסכים	  )2(

/המשך	בעמוד	13/עם	הצדקה	זו?	נמק	את	דבריך.										)4	נקודות(



תנ"ך,	קיץ	תשע"ז,	מס'	001106,	133

בהצלחה!
זכות	היוצרים	שמורה	למדינת	ישראל

אין	להעתיק	או	לפרסם	אלא	ברשות	משרד	החינוך

-	13	-

קרא	שמואל ב,	ו',	23-16.  .7

	

		 בקטע	שלפניך	מתואר	ויכוח	בין	דוד	לבין	מיכל.	ציין	את	נושא	הוויכוח,	והצג	את	שתי	  )1(	 א. 

העמדות	בוויכוח.									)4	נקודות( 	

המספר	המקראי	מצדד	בדוד	בוויכוח	זה.	הבא	מן	הכתוב	הוכחה	לביסוס	קביעה	זו,	  )2(

והסבר	אותה.										)8	נקודות(

קרא	גם	שמואל א,	י"ט,	17-12	ואת	פסוק	16	בקטע	שלפניך. ב. 

הסבר	כיצד	מוטיב	החלון,	החוזר	בשני	קטעים	אלה,	מציג	את	השינוי	שחל	בדמות	של	מיכל.										 	

)8	נקודות(


