
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 תשע"ט, 2019 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  — 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'.
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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 שמות, ט"ו, 27-22.  .1

בקטע שלפניך יש תיאור של חיפוש אחר מקורות מים במדבר. א. 

ציין שלושה שלבים בתיאור החיפוש, והסבר כיצד התנהג משה בכל אחד מהם, ומה אפשר ללמוד על כישורי    

ההנהגה שלו.        )12 נקודות(

בפסוקים 26-25 נזכרות המילים "ֹחק" ו"ֻחקיו". הסבר כיצד מילים אלה רומזות על הסיבה שבגללה לא הביא ה' את  ב. 

העם ישירות לאילים.         )4 נקודות(

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

/המשך בעמוד 4/
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קרא במדבר, י"א, 17-1.  .2

)שים לב: סעיפי השאלה בעמוד הבא.(

/המשך בעמוד 5/
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על פי פסוקים 15-1 שלפניך, הסבר מדוע משה חֹווה משבר מנהיגות.         )4 נקודות(  )1( א. 

יש הטוענים כי המסקנה שמשה מסיק )פסוק 14( היא הצעד הראשון לפתרון המשבר. הסבר קביעה זו.  )2(

)4 נקודות(  

מהו הפתרון של ה' למשבר שמשה חווה?          )3 נקודות( ב.  )1( 

האם לדעתך פתרון זה יכול לפתור את המשבר או עלול ליצור בעיה חדשה? נמק את דבריך.        )5 נקודות(  )2(

/המשך בעמוד 6/
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קרא שמואל ב, י"ג, 33-15.  .3

)שים לב: המשך הקטע וסעיפי השאלה בעמוד הבא.(
/המשך בעמוד 7/
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בקטע שלפניך יש ביקורת מרומזת על דוד. א. 

הבא מן הקטע ראיה לביקורת על הדרך שבה דוד מתנהל עם ילדיו וראיה לביקורת על המנהיגות שלו, והסבר כל אחת   

מן הראיות.         )8 נקודות(

קרא פסוקים 28-20 שלפניך. ב. 

יש הטוענים כי אבשלום פעל למען תמר אחותו, ויש הטוענים כי הוא פעל למען האינטרס האישי שלו.  

הסבר כל אחת מן הטענות, ובסס אותן על הכתוב.        )8 נקודות(  

/המשך בעמוד 8/
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קרא מלכים א, א', 31-5.  .4

)שים לב: המשך הקטע וסעיפי השאלה בעמוד הבא.(
/המשך בעמוד 9/
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סא אֹדני המלך אחריו" )פסוק 20( מניעה את העלילה בקטע שלפניך. השאלה "מי ֵישב על ּכִ

על פי הקטע שלפניך, הסבר מדוע היה אֹדניה זכאי למלוך, ומדוע היה שלמה זכאי למלוך.         )8 נקודות(  )1( א.  

הסבר מה היה פסול בניסיון של אֹדניה לתפוס את המלוכה. בסס את דבריך על הכתוב.         )4 נקודות(  )2(

לדעתך, למי מן הדמויות המוזכרות בקטע הייתה ההשפעה הרבה ביותר על ההחלטה מי יירש את דוד? נמק את  ב. 

תשובתך ובסס אותה על הכתוב.         )4 נקודות(

/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, כ"ד, 27-15.   .5

ציין שלוש מעלות של רבקה שבזכותן היא נבחרה להיות אשתו של יצחק. בסס את דבריך על הכתוב.        )6 נקודות( א. 

קרא את דבריה של פ' גלפז-פלר שלפניך.  )1( ב. 

רבקה אינה ניכרת בדיבורה אלא במעשיה. ]...[ ישנה זיקה בין מעשי אברהם למעשי רבקה.   

)http://lib.cet.ac/il/pages/item.asp?item=18528 פ' גלפז-פלר, "שני צעיפים", מתוך הספרייה הווירטואלית של מט"ח(

על פי המאמר של גלפז-פלר, הבא שתי דוגמאות לדמיון בין מעשי רבקה ובין מעשי אברהם )תוכל להיעזר   

בבראשית, י"ב, 5-1; י"ח, 8-1(.         )8 נקודות(

לדעתך, מה הדמיון בין מעשי רבקה ובין מעשי אברהם תורם לדמותה של רבקה?        )2 נקודות(  )2(

/המשך בעמוד 11/
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קרא במדבר, כ"ז, 11-1.   .6

על פי הקטע שלפניך, בנות צלפחד השיגו הישג נכבד במאבקן. הסבר מה היה ההישג שלהן.        )4 נקודות(  )1( א. 

קרא גם במדבר, ל"ו, 8-6.   )2(

על פי פסוקים אלה אפשר לטעון כי לפסיקה שניתנה לבנות צלפחד נוסף תנאי מגביל. הסבר טענה זו ובסס   

אותה על הכתוב.        )4 נקודות(

קרא את המדרש שלפניך על במדבר, כ"ז, 4.  )1( ב. 

"תנה לנו אֻחזה", ר' נתן אומר: יפה כוח נשים מכוח אנשים: אנשים אומרים: "ִנְּתָנה ראש ונשובה מצרימה"     

)במדבר, י"ד, 4( ונשים אומרות — "ְתָנה לנו אֻחזה בתוך ֲאֵחי אבינו".  
)ספרי, פרשת פנחס, כ"ז(   

         . על פי המדרש, הסבר את דברי הנשים לעומת דברי האנשים, וציין מהו הערך הבא לידי ביטוי בדבריהן   

)6 נקודות(

האם הערך שציינת בתת־סעיף )1( רלוונטי לימינו? נמק את דבריך.         )2 נקודות(  )2(

/המשך בעמוד 12/
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קרא שמואל ב, י"ד, 20-5.   .7

/המשך בעמוד 13/)שים לב: סעיפי השאלה בעמוד הבא.(
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קרא פסוקים 11-5 שלפניך. א. 

האישה מתקוע אינה מרפה מדוד עד שהיא מקבלת ממנו תשובה שמספקת אותה.    

 הסבר את שלושת המהלכים של האישה שבאמצעותם היא משכנעת את דוד להתחייב לפניה, ואת תגובת דוד על 

כל אחד מן המהלכים.         )12 נקודות(

קרא פסוקים 20-18 שלפניך, ואת הקטע מדברי ג' שטראוס במאמרו "שלוש נשים חכמות בספר שמואל". ב. 

]...[ גם מתפנית מביכה זו בשיחה, תפנית העלולה להעלות את חמת המלך ]דוד[ עליה, יוצאת האישה ]מתקוע[   

בכבוד בזכות חוכמתה. היא נוקטת שני צעדים ]...[.

)שטראוס, ג', "שלוש נשים חכמות בספר שמואל", מגדים, כ"א, עמ' 59( 

על פי המאמר של שטראוס, הסבר מה הם שני הצעדים שהאישה מתקוע נוקטת.         )4 נקודות(  

/המשך בעמוד 14/
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פרק שלישי — עוצמה והנהגה  )20 נקודות(
ענה על שאלה 8 )חובה(.       )20 נקודות(

קרא שמואל ב, כ"א, 14-1.  .8

/המשך בעמוד 15/)שים לב: סעיפי השאלה בעמוד הבא.(
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

- 15 -

על פי פסוקים 10-1, הסבר מי אחראי לבצורת, ומה גרם לסיומה.          )6 נקודות(   )1( א. 

על פי פסוקים 14-11, הסבר מי אחראי לבצורת, ומה גרם לסיומה.          )6 נקודות(  )2(

קרא גם שמואל ב, כ', 22-16. ב. 

על פי המתואר בכל אחד מן הקטעים, הקטע שלפניך ושמואל ב, כ', 22-16, הנשים פועלות בדרכים שונות כדי להשיג   

את מטרתן.

מה הם הערכים שבאים לידי ביטוי בדבריה או במעשיה של כל אחת מן הנשים? הסבר את דבריך.        )8 נקודות(


