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הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שעה וחצי. א. 

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

נקודות  52  —   )26x2(  — פרק ראשון 

נקודות  48  —   )16x3(   — פרק שני  
נקודות  100  — סה"כ     

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

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

! ה ח ל צ ה ב

/המשך מעבר לדף/
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ת ו ל א ש ה

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

מעמד האישה  .1
קרא שמואל א, כ"ה, 18-4, 31-23.  

שמואל א, כ"ה, 18-4  

/המשך בעמוד 3/
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שמואל א, כ"ה, 31-23  

קרא פסוקים 17-4 שלפניך. א. 
יש הטוענים כי דוד ואנשיו באו אל נבל כדי לגבות ממנו דמי חסות )= שכר על אי־פגיעה   )1(

של דוד ואנשיו ברכושו(.
הבא מן הפסוקים שתי הוכחות המבססות טענה זו, והסבר כל אחת מהן.    

)6 נקודות(  
יש הטוענים כי הבקשה שדוד ואנשיו מבקשים מנבל אינה בקשה של דמי חסות,   )2( 

אלא בקשה סבירה ולגיטימית.
בסס טענה זו על רָאיה מפסוקים 17-14, והסבר את הראיה.        )6 נקודות(  

קרא פסוקים 18, 31-23 שלפניך. ב. 
הבא מפסוקים אלה שתי דוגמאות למעשים של אביגיל שבאמצעותם היא מנסה   )1(

לשכנע את דוד שלא לפעול נגד נבל, והסבר כל דוגמה.       )6 נקודות( 
יש הטוענים שבדברי אביגיל בפסוקים 26, 31 נרמזת הצעה שהיא תהרוג את נבל   )2(

במו ידיה.  האם לדעתך טענה זו נכונה?  נמק.       )8 נקודות(     
      /המשך בעמוד 4/
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סיפורי אליהו  .2
קרא מלכים א, כ"א, 16-1.  

  

  

 

   /המשך בעמוד 5/
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קרא את דברי אופנהיימר שלפניך. א.	

השוואת דברי נבות למקורות החוק העברי הקדום תוכיח כי לא איבה אישית כלפי המלך   

הדריכה אותו, אלא תפיסה דתית־חברתית המעוגנת בחוק העתיק.

           )ב' אופנהיימר, "מעשה נבות היזרעאלי"(

בסס את דברי אופנהיימר על פסוק מן הקטע שלפניך, והסבר כיצד בפסוק זה   )1(

באה לידי ביטוי התפיסה הדתית־חברתית שעליה נשען סירובו של נבות.         

)6 נקודות(  

קרא פסוקים 6, 15 בקטע שלפניך.          )2( 

כיצד אפשר ללמוד מכל אחד מפסוקים אלה כי אחאב ואיזבל ייחסו את הסירוב של 

נבות לאיבה אישית שלו כלפי המלך?        )7 נקודות(

ב.  קרא פסוק 10 בקטע שלפניך.

קרא גם דברים, י"ז, 7-6, והסבר מדוע הורתה איזבל להושיב שני בני בליעל נגד נבות.          )1(

)6 נקודות(

רכת אלֹהים ומלך" יש "תיקון סופרים". בניסוח "ּבֵ  )2(

מהו התיקון, ומדוע הוא נעשה?          )7 נקודות(  

   /המשך בעמוד 6/
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מעמד האישה  .3
קרא בראשית, כ"ט, 35-16.  

/המשך בעמוד 7/   
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השמות שנתנה לאה לילדיה מבטאים את תחושותיה במערכת היחסים שלה עם יעקב.  )1( א. 

קרא פסוקים 35-31 שלפניך, והסבר כיצד באות לביטוי תחושות אלה בשניים מן       

השמות שנתנה לאה לבניה.       )10 נקודות(

לפניך קטע מהשיר "אני אוהב אותך לאה" שכתב אהוד מנור, ובו מבט אחר על סיפור   )2(

יעקב ולאה.

קרא את קטע השיר, וענה על השאלה שאחריו.  

]...[     

הנה ימים רבים חלפו     

ושתי יַדי עייפו     

ועינייך מה יפּו     

כעיני רחל.     

אני אוהב אותך לאה     

אוהב אותך גאה     

אם אשכח אותך לאה     

שמי לא ישראל.     

ר ִלּבך על אחותך אל ֵיּמַ     

הן בנייך לִצדך יושבים     

פני אישה את מבטך אל ּתַ     

כל חלומוַתי קרובים.     

]...[     

במה שונה היחס של יעקב כלפי לאה על פי שיר זה מיחסו אליה על פי בראשית, כ"ט   

שלפניך? מהי הסיבה הנרמזת בשיר ליחס של יעקב כלפי לאה?          )6 נקודות(

קרא פסוק 31, ואת פירוש רמב"ן שלפניך. ב. 

הנה לאה רימתה באחותה, גם ביעקב, כי אם נאמר שנהגה כבוד באביה, שאחז בה והכניסה אליו   

ואל ַּתֵּמר בו )=ולא מרדה בו(, היה לה להגיד או לרמוז כי היא לאה, אף כי )=אולם היא( הייתה 

מתנכרת )=מעמידה פנים שהיא רחל( כל הלילה, ולפיכך לא הכירּה עד שראה אותה בבוקר, ולכן 

שנאּה יעקב. והאלוהים יודע כי להינשא אל צדיק עשתה כן, וריחם עליה.

על פי פירוש זה, מדוע שנא יעקב את לאה, ומדוע התערב אלוהים לטובתה של לאה?   
)10 נקודות(  

 /המשך בעמוד 8/
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פרק שני  )48 נקודות(
ענה על שלוש מהשאלות 8-4 )לכל שאלה — 16 נקודות(.

סיפורי אליהו  .4
קרא מלכים ב, א', 13-8.

קרא פסוקים 12-10 בקטע שלפניך, וגם מלכים א, י"ח, 39-33.   א. 

בשני הקטעים מתוארת הדלקת אש בדרך נס.   )1(

מהי תכלית הדלקת האש בכל אחד מן הקטעים?  בסס את דבריך על  הכתוב.   

)5 נקודות(

הסבר מה אפשר ללמוד מתכלית הדלקת האש במלכים ב, א' שלפניך על האופי   )2( 

של אליהו.  בסס את  דבריך על  הכתוב.        )5 נקודות(

קרא את דברי בן־סירא שלפניך. ב. 

עד אשר קם נביא כאש ודבריו כתנור בוער / וישבור להם מטה לחם ובקנאתו המעיטם בדבר   

אל עצר שמים ויורד שלוש ִאשות...

בכל זאת לא שב העם ולא חדלו מחטאותם / עד אשר נסחו מארצו ויפוצו בכל הארץ.   

לדברי בן סירא, מה היה המניע של אליהו בהורדת האש?       )3 נקודות(  )1(   

על פי הקטע מבן סירא, השליחות של אליהו היא כישלון.   )2( 

הסבר מדוע הוא סבור כך.       )3 נקודות(  
   /המשך בעמוד 9/



תנ"ך, קיץ תשע"ג, מס' 001108, 135 - 9 -

שים לב!  המשך הבחינה בעמוד 10.

   /המשך בעמוד 10/
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מעמד האישה  .5

קרא  רות, ד', 13-9;  נחמיה, י"ג, 26-23 .  

רות, ד', 13-9  

נחמיה, י"ג, 26-23  

   /המשך בעמוד 11/
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קרא נחמיה, י"ג, 26-23 שלפניך.  א.  		

בקטע זה באה לידי ביטוי העמדה של נחמיה כלפי נישואי תערובת.  

הצג והדגם עמדה זו.    )4 נקודות(  )1(

הסבר שתי תופעות המוזכרות בקטע, שלדעת נחמיה הן תוצאה של נישואי תערובת:   )2(

אחת מתקופת נחמיה ואחת מן העבר.       )5 נקודות(

קרא רות, ד', 13-9 שלפניך.  ב. 

בקטע זה באה לידי ביטוי עמדה שאינה עולה בקנה אחד עם העמדה המובעת בקטע    

מנחמיה שלפניך.

הסבר טענה זו, ובסס אותה על שתי דוגמאות מהקטע ברות שלפניך.       )7 נקודות(  

/המשך בעמוד 12/
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סיפורי אליהו  .6

קרא מלכים ב, ב', 14-8.

קרא פסוק 8 ופסוק 14 בקטע שלפניך.  )1( א. 

לפי פסוקים אלה, הסבר את ההתפתחות שחלה במעמד של אלישע.   

)6 נקודות(   

קרא גם מלכים א, י"ט, 21-19.  )2(

הסבר במה ההתפתחות שתיארת בסעיף )1( משלימה את המסופר בקטע זה      

ממלכים א, י"ט.       )6 נקודות(  

קרא גם מלאכי, ג', 24-22. ב. 

לדברי מלאכי, נביא מאוחר במקרא, בעתיד ימלא אליהו תפקיד חשוב בחיי העם.  

על איזה פרט בקטע שלפניך יכול מלאכי להסתמך בנבואה זו?  הסבר את דבריך.      

)4 נקודות(  

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

   /המשך בעמוד 14/
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מעמד האישה   .7

קרא שמואל ב, י"א, 14-1  

/המשך בעמוד 15/
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קרא פסוקים 4-2, ואת שני הפירושים שלפניך.     א. 

כתובות ט', ע"ב: כל היוצא למלחמת בית דוד גט כריתות כותב לאשתו.  

סנהדרין ק"ז, ע"א )בתרגום מארמית(: בת־שבע הייתה חופפת את ראשה       

מתחת כוורת )= מאחורי מחיצה(. בא השטן... פגע... בכוורת... ו]דוד[ ראה אותה.

שני הפירושים מתמודדים עם הקושי שדוד שכב עם אשת איש.   )1( 

)4 נקודות( הסבר כיצד כל אחד מן הפירושים מתמודד עם קושי זה. 

קרא גם שמואל ב, י"א, 27.  )2( 

 בחר באחד מן הפירושים שלפניך והסבר אם הוא עולה בקנה אחד עם הכתוב 

בשמואל ב, י"א, 27.       )6 נקודות(

קרא פסוקים 14-8 בקטע שלפניך. ב. 

על פי קטע זה, האם לדעתך אוריה הִחתי הבין מדוע באמת דוד ניסה לשלוח אותו לביתו?    

נמק את דבריך, ובסס אותם על הכתוב.         

)6 נקודות(  

/המשך בעמוד 16/



תנ"ך, קיץ תשע"ג, מס' 001108, 135

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

- 16 -
סיפורי אליהו  .8

קרא דברי הימים ב, כ"א, 20-12.  

יהורם בן יהושפט, מלך יהודה, קיבל מכתב מאליהו הנביא. א. 

קרא את פירוש רד"ק שלפניך.  
"ויֹבא אליו מכתב מאליהו הנביא" — זה היה אחר שעלה. ועניין זה, כי נגלה אליהו ברוח הנבואה   
לאחד מן הנביאים, ושם בפיו דברי המכתב הזה, ואמר לו שיכתבם במכתב ויביא המכתב ליהורם, 

ויאמר לו שזה המכתב שולח אליו אליהו, כדי שיחשוב יהורם שזה המכתב בא לו מן השמים, ויכניע 

לבבו וידע כי רעה גדולה עשה.   

הסבר את הבעיה שרד"ק מתמודד עמה.         )4 נקודות(  )1(

כיצד רד"ק פותר את הבעיה שציינת בסעיף )1(?       )6 נקודות(  )2(

על פי המכתב מאליהו, יהורם חטא הן כלפי ה' הן כלפי בני אדם. ב. 

ציין חטא אחד של יהורם כלפי ה' וחטא אחד שלו כלפי בני אדם.       )3 נקודות(  )1(

ציין שני עונשים שיהורם נענש בהם.       )3 נקודות(  )2(

*   אל יהורם בן יהושפט, מלך יהודה  

*


