מדינת ישראל
משרד החינוך

א .בגרות לנבחני משנה
סוג הבחינה:
ב .בגרות לנבחנים אקסטרניים
		
מועד הבחינה :קיץ תשע"ב2012 ,
מספר השאלון135 ,001108 :

תנ"ך
יחידת הלימוד החמישית
על פי תכנית הלימודים החדשה

הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעה ורבע.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה שני פרקים.
פרק ראשון — ( 52 — )26x2נקודות
— ( 48 — )16x3נקודות
פרק שני
סה"כ —  100נקודות
		

ג .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 .בסס את דבריך על הכתוב.

הערה :בקטעים המצולמים מן התנ"ך בא השם המפורש בצורת ה'.

כתוב במחברת הבחינה בלבד ,בעמודים נפרדים ,כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה (ראשי פרקים ,חישובים וכדומה).
רשוֹ ם "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/

-2-

השאלות

תנ"ך ,קיץ תשע"ב ,מס' 135 ,001108

פרק ראשון ( 52נקודות)
ענה על שתיים מהשאלות ( 3-1לכל שאלה —  26נקודות).
.1

סיפורי אליהו
קרא מלכים א ,י"ט.18-8 ,
			

(שים לב :סעיפי השאלה בעמוד הבא).

/המשך בעמוד /3
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תנ"ך ,קיץ תשע"ב ,מס' 135 ,001108

י' זקוביץ ,במאמרו "קול דממה דקה ,צורה ותוכן במלכים א ,י"ט" ,כותב:
צורה ותוכן חברו יחד בפרקנו להראותנו ,כי לא כהלכה נהג אליהו ,נביא עייף ויגע וקרוב אצל
עצמו ,בהניחו שליחותו ובבואו לדבר דילטוריא [=הלשנה ,קִטרוג] על עמו ישראל.
א.

ב.

(ָ ּ )1פ ֵרט שלוש האשמות שהאשים אליהו את עם ישראל.
בסס את דבריך על הכתוב.
( 6נקודות)
הקטרוג של אליהו? נמק ,ובסס את דבריך על הכתוב.
( )2האם ה' קיבל את דברי ִ
( 8נקודות)
קרא גם שמות ,ל"ב.14-7 ,
( )1הסבר מהו המצב שעמו התמודדו גם משה וגם אליהו.
כיצד התמודד משה עם מצב זה ,וכיצד התמודד עמו אליהו?
( 6נקודות)
( )2הסבר כיצד השוני באופן ההתמודדות של שני הנביאים עם מצב דומה מחזק את
הקביעה של זקוביץ "כי לא כהלכה נהג אליהו" 6( .נקודות)

/המשך בעמוד /4
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תנ"ך ,קיץ תשע"ב ,מס' 135 ,001108

מעמד האישה
קרא בראשית ,ל"ד.27-25 ,18-1 ,
בראשית ,ל"ד18-1 ,

(שים לב :קטע נוסף וסעיפי השאלה בעמוד הבא).
/המשך בעמוד /5

תנ"ך ,קיץ תשע"ב ,מס' 135 ,001108

-5בראשית ,ל"ד27-25 ,

א.

( )1יש הסבורים שהסיפור שלפניך מדגיש את הפסול שבאונס דינה על ידי שכם ,ויש
הסבורים שהוא מדגיש את הפסול שבקשרי חיתון בין בני יעקב לבני שכם.
הבא מן הקטעים ראיה אחת התומכת בסברה הראשונה ,וראיה אחת התומכת
בסברה השנייה ,והסבר כל ראיה.

( 8נקודות)

( )2קרא גם שמואל ב ,י"ג ,17-7 ;2-1 ,העוסק באונס תמר על ידי אמנון.
הבא שתי ראיות מן הכתובים ,המעידים כי המעשה של אמנון קשה יותר מהמעשה
של שכם ,והסבר כל ראיה.
ב.

( 10נקודות)

בקטעים מבראשית שלפניך המספר מבטא עמדה שיפוטית כלפי מעשי האחים.
הסבר ובסס טענה זו על פי פסוק  13ועל פי פסוקים  26-25שלפניך.

( 8נקודות)

/המשך בעמוד /6

-6.3

תנ"ך ,קיץ תשע"ב ,מס' 135 ,001108

מעמד האישה
קרא בראשית ,ל"ח.26-25 ;19-8 ,
בראשית ,ל"ח19-8 ,

בראשית ,ל"ח26-25 ,

(שים לב :סעיפי השאלה בעמוד הבא).

/המשך בעמוד /7
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תנ"ך ,קיץ תשע"ב ,מס' 135 ,001108

קרא פסוקים  11-9בקטע שלפניך וגם דברים ,כ"ה.6-5 ,
גם אונן וגם יהודה לא פעלו על פי חוק הייבום ,המנוסח בדברים ,כ"ה.6-5 ,
הסבר קביעה זו ,ובסס אותה על הכתובים.

ב.

( 8נקודות)

קרא את פירוש רש"י לפסוק :25
לא רצתה [תמר] להלבין פניו [של יהודה] ולומר :ממך אני מעוברת ,אלא' :לאיש אשר אלה לו',
אמרה :אם יודה — יודה מעצמו ,ואם לאו — ישרפוני ,ואל אלבין פניו .מכאן אמרו :נוח לו לאדם
שיפילוהו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים.
( )1האם דמותה של תמר המצטיירת מפירוש רש"י שלפניך ,תואמת את דמותה
המצטיירת מפסוקים  19-13בקטע שלפניך? נמק.

( 12נקודות)

( )2רש"י מוסיף כי תמר זכתה בגמול על שלא הלבינה את פני חמיה.
קרא גם רות ,ד' ,22-18 ,והסבר לאיזה גמול התכוון רש"י.

( 6נקודות)

/המשך בעמוד /8
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פרק שני

תנ"ך ,קיץ תשע"ב ,מס' 135 ,001108
( 48נקודות)

ענה על שלוש מהשאלות ( 8-4לכל שאלה —  16נקודות).
.4

סיפורי אליהו
קרא מלכים א ,י"ז.24-17 ,

א.

ב.

בדבריה לאליהו האלמנה חוזרת פעמיים על הכינוי "איש האל ֹהים" (בפסוק  18ובפסוק .)24
הסבר את דברי האלמנה בכל פסוק ,וציין את השינוי שחל בעמדתה כלפי אליהו כ"איש
האל ֹהים" 8( .נקודות)
"וישמע ה' בקול אליהו" (פסוק .)22
( )1התרגום הארמי לפסוק זה מתרגם מילים אלה כך" :וְ ַק ֵ ּביל ה' צֻ לוֹ ָתא דאליהו"
(=וקיבל ה' את תפילת אליהו).
מהו השינוי של התרגום הארמי לעומת המקור העברי ,ואיזה קושי בפסוק הוא
בא לפתור? ( 4נקודות)
( )2קרא פסוק  22בקטע שלפניך וגם מלכים א ,י"ז.1 ,
מה אפשר ללמוד מפסוקים אלה על כוחותיו של אליהו ,כחלק מדמותו הייחודית?
( 4נקודות)
/המשך בעמוד /9
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סיפורי אליהו
קרא מלכים א ,י"ח.18-7 ,

א.

ב.

קרא פסוקים  15-7בקטע שלפניך.
( )1בעקבות בקשת אליהו עובדיה מתמודד עם קונפליקט פנימי.
מהו הקונפליקט ,וכיצד השימוש החוזר במילה "אדון" מבטא קונפליקט זה?
בסס את דבריך על הכתוב.
( 4נקודות)
( )2מה אפשר ללמוד מדברי עובדיה בפסוק  12על התנהלותו האופיינית של אליהו כנביא?
( 4נקודות)
קרא פסוקים  18-17בקטע שלפניך.
באר את הכינוי "עֹכר ישראל" ,והסבר מדוע אחאב סבור כי אליהו הוא "עֹכר ישראל",
ומדוע אליהו סבור כי אחאב הוא "עֹכר ישראל" 8( .נקודות)
/המשך בעמוד /10
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סיפורי אליהו
קרא מלאכי ,ג'24-22 ,

א.

( )1על פי הקטע שלפניך ,הסבר את השליחות של אליהו ,וציין מתי הוא ימלא אותה.
( 6נקודות)
( )2קרא גם מלכים ב ,ב'.12-11 ,
על סמך פסוקים אלה ,הסבר מדוע דווקא אליהו יכול למלא את השליחות שציינת
בסעיף (.)1

ב.

( 5נקודות)

קרא גם מלכים א ,י"ט.10 ,
דמותו של אליהו כפי שהיא מצטיירת מפסוק זה שונה מדמותו המצטיירת מהקטע
ממלאכי שלפניך.
תאר את השוני.

( 5נקודות)

/המשך בעמוד /11
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שים לב :המשך הבחינה בעמוד .12

/המשך בעמוד /12
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מעמד האישה
קרא בראשית  ,ל"ט.18-1 ,

(שים לב :סעיפי השאלה בעמוד הבא).

/המשך בעמוד /13

 - 13א.

ב.

.8

תנ"ך ,קיץ תשע"ב ,מס' 135 ,001108

משני הנימוקים של יוסף לסירובו לשכב עם אשת פוטיפר אפשר להסיק שמעשה הניאוף הוא
חטא כלפי שניים.
מי הם השניים? בסס את דבריך על הכתוב 6( .נקודות)
אשת פוטיפר חוזרת פעמיים על הגרסה שלה לאירוע — בפעם הראשונה לפני עבדיה
ובפעם השנייה לפני בעלה.
ציין שני הבדלים בין שתי הגרסאות בתיאור אותו אירוע ,והסבר מה יכולה להיות הסיבה
( 10נקודות)
לכל אחד משינויי הגרסאות.

מעמד האישה
קרא שמות ,כ"ב 16-15 ,ואת חוקי אשור .A 56 ,A 55
שמות ,כ"ב16-15 ,

חוקי אשור
 A 55כי יתפוס [איש בת] איש ,שהיא בתולה ,בכפייה ,וחילל כבודה[ — ,והיא גרה בבית] אביה ו —
[אבי]ה לא נתבקש בשבילה (לא ביקשו ממנו את ידה) [ ]...אביה של הבתולה יתפוס את אשת
אונס הבתולה ,וייתן אותה שיחולל כבודה (=שיאנסוה) ,הוא לא ישיבה לבעלה ,אלא ייקחנה.
אביה ייתן את בתו שנאנסה לאונסה .אם אין אישה לאונס ,הוא ייתן  1/3בכסף מחיר הבתולה
לאביה ,ואונסה יישאנה; הוא לא ידחה אותה .אם לא יחפוץ האב ,הוא יקבל את ה־ 1/3בכסף
מחיר הבתולה ,וייתן את בתו לטוב בעיניו.
 A 56ואם התמסרה הבתולה לאיש ,יישבע האיש ולא ייגעו באשתו .המפתה ייתן  1/3בכסף כערך
הבתולין ,והאב יעשה בבתו כטוב בעיניו.
א .הסבר כיצד חוק פיתוי הבתולה בשמות ,כ"ב 16-15 ,מגן גם על הבתולה וגם על הכבוד של
אבי המשפחה .בסס את דבריך על הכתוב 5( .נקודות)
ב )1( .ציין נקודת דמיון אחת בין החוק המקראי שלפניך לחוקי אשור שלפניך ,והסבר אותה.
( 5נקודות)
		
( )2על פי החוק האשורי ,במקרה שגבר אנס בתולה ,לא רק האנס נענש על מעשהו ,אלא
גם אדם נוסף נענש — מיהו? מה דעתך על עקרון ענישה זה בחוק האשורי? נמק.
( 6נקודות)

בהצלחה!

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

