
בגרות סוג הבחינה:  מדינת ישראל 
חורף תשע"ט, 2019 מועד הבחינה:  משרד החינוך 

1281 מספר השאלון:   

תנ"ך

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שעתיים וחצי. א. 

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

נקודות  56  —   )28x2(  — היסטוריוגרפיה ונבואה    — פרק ראשון  

נקודות  24  —   )8x3(  — נושאי החובה    — פרק שני  

נקודות  8  —   )8x1(  — נושאי ההרחבה   — פרק שלישי 

נקודות  12  —   )4x3(  — קטע להבנה ולניתוח    — פרק רביעי 

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(.
 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.
בהצלחה!

/המשך מעבר לדף/
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השאלות
פרק ראשון — היסטוריוגרפיה ונבואה  )56 נקודות(

ענה על שתיים מן השאלות 3-1. 

 בכל שאלה שבחרת, ענה על סעיף א — חובה )12 נקודות( ועל שניים מן הסעיפים ב-ד )לכל סעיף — 8 נקודות(.

)לכל שאלה — 28 נקודות.( 

קרא מלכים א, י"ט, 18-1.  .1

 

/המשך בעמוד 3/
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ענה על סעיף א — חובה.

קרא פסוקים 14-1 שלפניך. א. 

יש הטוענים שאליהו אינו פועל כפי שמצפים שנביא יפעל.  )1(

בסס טענה זו על פי שלוש דוגמאות משלושה פסוקים שונים. הסבר את דבריך.         )9 נקודות(  

כתוב סיבה אפשרית לאחת מן הפעולות של אליהו, שהזכרת בתת־סעיף )1(.         )3 נקודות(  )2(

ענה על שניים מן הסעיפים ב-ד.

קרא פסוקים 8-5 שלפניך וגם מלכים א, י"ז, 15-13. ב.  

מהו הדמיון בין המעשה שעשה אליהו למען האלמנה ובין המעשה שעשה המלאך למען אליהו?   )1( 

הסבר, ובסס את דבריך על הכתוב.         )3 נקודות(

הסבר מה אפשר ללמוד מן הדמיון בין המעשים האלה על הדרך שבה היה אליהו צריך לנהוג בהתנהלותו   )2( 

מול העם.         )5 נקודות(

קרא את המדרש שלפניך. ג. 

אליהו תבע כבוד האב ]אלוהים[ ולא כבוד הבן ]עם ישראל[   )אבות דרבי נתן, מ"ז(.  

על פי פסוקים 14-10 שלפניך, הסבר את דברי המדרש על אליהו. בסס את דבריך על הכתוב.         )5 נקודות(  )1(

קרא גם ירמיה, ז', 16.  )2(

על פי פסוק זה אפשר לטעון כי ירמיהו ביקש לתבוע את "כבוד הבן". הסבר קביעה זו.         )3 נקודות(  

על פי פסוק 16 בקטע ממלכים א שלפניך, ה' מורה לאליהו למשוח את אלישע לנביא תחתיו. מהי הסיבה     )1( ד. 

להוראה זו על פי פסוק 4?         )4 נקודות(  

מדברי הנביא מלאכי עולה כי ה' הועיד לאליהו גם תפקיד של משכין שלום בין אבות לבנים: "הנה אֹנכי   )2( 

ֹשלח לכם את ֵאִלָּיה הנביא ... והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם ..." )מלאכי, ג', 24-23(.

מדוע, לדעתך, אלוהים עדיין רוצה בשליחות של אליהו?         )4 נקודות(  

/המשך בעמוד 4/
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קרא מלכים ב, כ"א, 13-1, 24-16.  .2

מלכים ב, כ"א, 13-1

/המשך בעמוד 5/
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מלכים ב, כ"א, 24-16

ענה על סעיף א — חובה.

קרא פסוקים 11-1 שלפניך.  )1( א. 

אפשר למיין לשלושה סוגים את החטאים של המלך מנשה בתחום הדת:  

עבודת אלילים  —  

שילוב עבודת אלילים בעבודת ה'  —  

ביטול הרפורמה בתחום הדת  —  

הבא מן הפסוקים האלה ראיה לכל אחד מסוגי החטאים האלה, והסבר את דבריך.         )8 נקודות(  

סופו של מנשה, המתואר בפסוקים 18-17, מנוגד לתפיסת הגמול שבמקרא. הסבר קביעה זו.        )4 נקודות(  )2(

ענה על שניים מן הסעיפים ב-ד.

קרא פסוקים 7-3 שלפניך וגם מלכים א, ט"ז, 33-31. ב. 

גם אחאב וגם מנשה חטאו בעבודת הבעל והאשרה, אך מעשיו של מנשה פגעו בעבודת ה' יותר ממעשיו   )1( 

של אחאב. הוכח קביעה זו. הסבר את דבריך ובסס אותם על הכתוב.         )5 נקודות(

הזכרת בית אחאב וגורלו בפסוק 13 שלפניך רומזת על הרעה הצפויה ליהודה בשל חטאי מנשה.   )2( 

הסבר מהי הרעה הצפויה ליהודה.         )3 נקודות(

)שים לב: סעיפים ג-ד של השאלה בעמוד הבא.(

/המשך בעמוד 6/
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קרא פסוקים 24-16 שלפניך. ג. 

על פי המסופר על מנשה בפסוק 16 ועל פי המסופר על אמון בפסוקים 22-19, הסבר מדוע המלכת יאשיהו   )1(

עלולה לעורר תמיהה.         )4 נקודות(

על פי הכתוב בשמואל ב, ז', 17-13, מהו ההסבר האפשרי להמלכת יאשיהו?         )4 נקודות(  )2(

קרא גם דברי הימים ב, ל"ג, 16-10. ד. 

על פי הנאמר בקטע זה מדברי הימים ב, מהו ההסבר האפשרי לשלטון הממושך של מנשה? בסס את דבריך   )1(

על הכתוב.         )4 נקודות(

קרא את דברי החוקרים י' פינקלשטיין ונ"א סילברמן שלפניך.  )2(

ומנשה הוא המלך ששיקם את יהודה, הוא ניהל מדיניות ]...[ מזהירה של שיתוף פעולה עם אשור,   

והביא לפריחה הגדולה מכולן.

)י' פינקלשטיין, ונ"א סילברמן, "ארכאולוגיה ומקרא בפרוׂש האלף השלישי: מבט מן המרכז", קתדרה 100, עמ' 51-50(

על פי התיאור של פינקלשטיין  וסילברמן, מהו ההסבר האפשרי לשלטון הממושך של מנשה?        )4 נקודות(  

/המשך בעמוד 7/
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שים לב: 
המשך הבחינה בעמוד 8.

/המשך בעמוד 8/
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קרא עמוס, ד', 11-1.  .3

/המשך בעמוד 9/
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ענה על סעיף א — חובה.

בפסוקים 3-1 נרמז מאורע גורלי העתיד להתרחש בגלל חטאי העם.   )1(  א. 

מהו המאורע, ובאיזו שנה )לועזית( הוא התרחש?         )3 נקודות(  

למאורע זה קדמו אסונות שנועדו להזהיר את העם.  )2(

על פי פסוקים 11-6, הסבר שלושה אסונות שהתרחשו, וכתוב מדוע נאלץ ה' להעניש את עמו. בסס את   

תשובתך על שלושה פסוקים שונים.       )9 נקודות(

ענה על שניים מן הסעיפים ב-ד.  

על פי פסוק 1 שלפניך, יש הטוענים כי נשות שומרון ובעליהן היו שותפים לדבר עבירה. הסבר ובסס טענה זו   )1(  ב. 

על הכתוב.         )3 נקודות(  

קרא גם מלכים א, כ"א, 7-6, 19.  )2(

על פי פסוקים 7-6 ועל פי פסוק 19, הסבר מדוע אחאב נחשב שותף לעבירה שתכננה איזבל. בסס את דבריך   

על הכתוב. תוכל להיעזר במלכים א, כ"א, 3-2.         )5 נקודות(

על פי פסוקים 5-4 שלפניך, הצג שתיים מן הדרישות של עמוס מן העם בתחום הפולחן, וכתוב מהי   )1(  ג. 

הסתירה בין דרישות אלה ובין העמדה בנוגע לפולחן, הבאה לידי ביטוי בעמוס, ה', 24-22.            

)6 נקודות(  

קרא את דברי מצודת דוד לפסוק 5 שלפניך.  )2(

כי כן אהבתם. ]...[ לומר לא שאני מצווה אתכם לעשות כן באמת, אבל ]...[ כן אהבתם ולכן אני אומר   

עשו כאשר אהבתם ותראו מה יקרה אתכם.

לפי פירוש זה, עמוס לא חרג מן העמדה שלו בנוגע לפולחן. הסבר קביעה זו.         )2 נקודות(  

קרא פסוקים 11-6 שלפניך. ד. 

בפסוקים אלה נעשה שימוש באמצעים ספרותיים־רטוריים.  

בפסוקים 7-6 יש שימוש בגוף ראשון. הדגם אמצעי זה, והסבר את תפקידו בנבואה.         )4 נקודות(  )1(

בפסוק 11 נזכרים שני דימויים. הדגם אחד מהם, והסבר את תפקידו בנבואה.         )4 נקודות(  )2(

/המשך בעמוד 10/
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פרק שני — נושאי החובה  )24 נקודות(
ענה על שלוש מן השאלות 7-4 )לכל שאלה — 8 נקודות(. 

חוק

קרא דברים, כ"ד, 15-14; 22-17.  .4

דברים, כ"ד, 15-14  

דברים, כ"ד, 22-17  

 

על פי קטעים אלה, סיבה מצפונית, חשש מעונש וקבלת שכר הם הסיבות לקיום החוקים שלפניך. א. 

הסבר כל אחת מן הסיבות בהקשר לחוק הנוגע לה.         )6 נקודות(

מדוע יש צורך להביא סיבות רבות לקיום חוקים אלה?         )2 נקודות( ב. 

/המשך בעמוד 11/
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חוכמה

קרא איוב, ב', 13-7.  .5

הדמויות בקטע מגיבות על אסון באמצעות דיבור או באמצעות שתיקה.

הבא דוגמה אחת לתגובה באמצעות דיבור, והסבר מהו המניע לדברים שנאמרו.         )3 נקודות(  )1( א. 

הבא דוגמה אחת לתגובה באמצעות שתיקה, והסבר מה המניע לתגובה זו.        )3 נקודות(  )2(

לדעתך, מהי הדרך העדיפה להתמודד עם אסון, באמצעות דיבור או באמצעות שתיקה? נמק את דבריך.           ב. 

)2 נקודות(

/המשך בעמוד 12/
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נביאי אמת ונביאי שקר

קרא דברים, י"ח, 16-9.  .6

בקטע שלפניך מפורטים איסורים שה' גוזר על עם ישראל לפני כניסתו לארץ כנען. א. 

מהו הנימוק לאיסורים האלה, ומהו הגורל הצפוי לעם אם יעבור על האיסורים האלה? הסבר את דבריך    

ובסס אותם על הכתוב.         )4 נקודות(

על פי פסוקים 15-14, הסבר מהי דרך ההתקשרות בין ה' ובין עם ישראל.         )2 נקודות(  )1( ב. 

על פי פסוק 16, מדוע ביקש העם שה' יתקשר איתו בדרך זו? בסס את דבריך על הכתוב.         )2 נקודות(  )2(

/המשך בעמוד 13/
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תגובות על החורבן ושיבת ציון

קרא ישעיה, מ', 11-1.  .7

הנבואות בקטע שלפניך נאמרו בעקבות הצהרת כורש.

מדברי השכנוע של הנביא משתמע כי לא כל העם נענה לקריאתו של כורש. א. 

בסס קביעה זו על ראיה מפסוק 2 שלפניך, והסבר את דבריך. בתשובתך היעזר בעזרא, א', 4-1.         )4 נקודות(  

בקטע שלפניך הנביא מתאר כמה תפקידים של האל. ב. 

ציין תפקיד אחד על פי פסוקים 4-3 ותפקיד נוסף על פי פסוקים 11-10, והסבר את התרומה של כל אחד מהם   

לניסיון של הנביא לשכנע את העם להיענות לקריאה של כורש.         )4 נקודות(

/המשך בעמוד 14/
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פרק שלישי — נושאי ההרחבה  )8 נקודות(
ענה על אחת מן השאלות 9-8 )8 נקודות(.

נביאי אמת ונביאי שקר

קרא עמוס, ז', 17-12.  .8

אמציה תוקף בדבריו את עמוס. א. 

הבא מן הקטע ראיה אחת לתוקפנות של אמציה והסבר אותה.         )2 נקודות(  )1(

מן התגובה של עמוס עולה כי דברי אמציה אינם מרתיעים אותו. בסס קביעה זו על הכתוב, והסבר את דבריך.  )2( 

)3 נקודות(

מדברי עמוס בפסוקים 15-14 אפשר ללמוד על מאפיינים של נביא אמת.  ב. 

ציין מאפיין אחד, והסבר אותו.         )3 נקודות(  

/המשך בעמוד 15/
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תגובות על החורבן ושיבת ציון

קרא יחזקאל, ל"ז, 14-1.  .9

קרא את דברי י' הופמן שלפניך.

כוחו של החזון אינו מתמצה בבשורתו בלבד, אלא בעיקר באמצעים הספרותיים שנוקט הנביא.  

)י' הופמן, עולם התנ"ך, יחזקאל, תל אביב: דודזון — עתי, 1993, עמ' 185-184(

הבא מן הקטע שתי דוגמאות לאמצעים ספרותיים שונים שנקט הנביא, והסבר את תרומתו של כל אמצעי להדגשת דברי   

הבשורה של הנביא. בסס את דבריך על הכתוב.

/המשך בעמוד 16/



תנ"ך, חורף תשע"ט, מס' 1281 - 16 -

פרק רביעי — קטע להבנה ולניתוח  )12 נקודות(
ענה על שאלה 10 — חובה ועל שתיים מן השאלות 13-11 )לכל שאלה — 4 נקודות(.

קרא במדבר, י"ג, 2-1, 33-17.

במדבר, י"ג, 2-1

במדבר, י"ג, 33-17

)שים לב: המשך הקטע והשאלות בעמוד הבא.(
/המשך בעמוד 17/
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זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
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ענה על שאלה 10 — חובה.

בקטעים שלפניך מסופר שבני ישראל עומדים לפני כיבוש הארץ המובטחת, וכדי לבדוק אותה נשלחו מרגלים לתור   .10 

את הארץ.

לפי פסוקים 20-17, הטיל משה על המרגלים שלוש משימות: לבדוק את טיב הארץ, ללמוד על עוצמתו של העם היושב   

בה ולהכיר את מבנה היישובים בה. הבא דוגמה לכל אחת מן המשימות האלה, והסבר כל דוגמה.

ענה על שתיים מן השאלות 13-11.

קרא פסוקים 2-1 שלפניך. א.   .11

הסבר מדוע, לכאורה, משימת המרגלים מיותרת. הבא ראיה לביסוס דבריך.         )2 נקודות(  

קרא את פירוש הנצי"ב בעניין זה. ב. 

שהרי יודע שיש ענקים שמה, ויהי הכיבוש עליהם למשא ]עול כבד[. על כן רצה להשביע עינם בטוב הארץ.   

שיהא להם חשק נמרץ למסור נפשם עליה.

לפי פירוש זה, המשימה אינה מיותרת.  

הסבר על פי הפירוש, לשם מה הוטלה המשימה על המרגלים.         )2 נקודות(  

קרא פסוקים 33-30 שלפניך.   .12 

יש הטוענים כי המרגלים חטאו כאשר בחרו להביע את עמדתם האישית בלי שהתבקשו לעשות זאת.

הבא שתי דוגמאות מפסוקים שונים לדיווח שיש בו הבעת עמדה אישית, והסבר אותן.         )2 נקודות( א. 

הסבר אחת מן המטרות של המרגלים בהבעת העמדה האישית.         )2 נקודות( ב. 

בפסוקים 33-30 שלפניך יש הוכחה כי לעיתים עמדת היחיד גוברת על עמדת הרוב, בעיקר כשהיחיד ניחן בתכונות   .13 

מנהיגות.

הסבר את עמדת היחיד בנוגע לכיבוש הארץ המובעת בפסוקים אלה. בסס את דבריך על הכתוב.         )2 נקודות( א.	

על פי פסוקים אלה, הצג תכונה אחת המאפיינת את מנהיגותו של אדם המביע עמדת יחיד.         )2 נקודות( ב.	


