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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(.
	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 — 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"א,	13-1,	32-26.	 	.1

מלכים א,	י"א,	13-1

/המשך	בעמוד	3/
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מלכים א,	י"א,	32-26 	

ענה	על	סעיף	א	)חובה(. 	
קרא	פסוקים	13-1	שלפניך.	 א.	

		 על	פי	פסוקים	אלה,	מה	היה	החטא	שחטא	שלמה	בִזקנתו,	ומה	גרם	לו	לחטוא?	בסס	את	דבריך	על	 	)1( 	
הכתוב.									)8	נקודות(	 	

מהו	האירוע	שהתרחש	בעקבות	חטאיו	של	שלמה?							)4	נקודות( 	)2( 	
ענה	על	שניים	מן	הסעיפים	ב-ד.

קרא	פסוקים	13-1	שלפניך	וגם	מלכים א,	י',	13-1. ב.	
בקטעים	האלה	מתוארים	קשריו	של	שלמה	עם	נשים	נוכריות.	קשרים	אלה	מאירים	את	דמותו	באור	שונה	  )1(

בכל	אחד	מן	הקטעים.	הסבר	קביעה	זו.									)3	נקודות(
	לדעתך,	מהי	המטרה	של	הסופר	המקראי	בתיאור	השונה	של	דמותו	של	שלמה	בכל	אחד	מן	הקטעים?	נמק.						 	)2(

)5	נקודות(
דוד	מוזכר	כמה	פעמים	בקטעים	שלפניך. 	)1( ג.	

מדוע	דוד	מוזכר	בפסוקים	4,	6,	ומדוע	הוא	מוזכר	בפסוקים	13-12?	הסבר	את	דבריך.								)5	נקודות( 	
קרא	גם	מלכים א,	ט"ז,	31-30. 	)2(

האם	הסיבה	שירבעם	מוזכר	בפסוקים	אלה	דומה	לסיבה	שבגללה	הוזכר	דוד	בפסוקים	4,	6	או	לסיבה	 	
שבגללה	הוזכר	דוד	בפסוקים	13-12?	נמק.									)3	נקודות(								

קרא	פסוקים	28-26	שלפניך	ואת	דברי	נשיא	המדינה	ראובן	ריבלין	על		אודות	פרק	זה.	  )1( ד.	
דווקא כינונה המוצלח של המלוכה הישראלית על ידי שלמה יביא לפירוד ושבירת הסולידריות  		

הבין־שבטית הישראלית.

)http://www.929.org.il	מ־	2017	באוקטובר	אוחזר	929 מלכים א.	לשכוח.	לנו	אסור	]2017[.	ר'	ריבלין,( 	
הסבר	את	דברי	הנשיא	ריבלין,	ובסס	אותם	על	דוגמה	מפסוקים	28-26	שלפניך.							)5	נקודות(  

קרא	פסוקים	32-29	שלפניך.	הסבר	כיצד	המעשה	הסמלי	המתואר	בפסוקים	אלה	ממחיש	את	פילוג	  )2(
/המשך	בעמוד	4/הממלכה.	בסס	את	דבריך	על	הכתוב.							)3	נקודות(
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קרא	מלכים ב,	י"ז,	24-1. 	.2

/המשך	בעמוד	5/
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ענה על סעיף א )חובה(.  

קרא פסוקים 6-1 שלפניך. א	

מהו האירוע בתולדות ממלכת ישראל המתואר בפסוקים אלה? ציין מהי השנה הלועזית שבה התרחש     )1(  

האירוע.        )4 נקודות(  

הסבר על פי פסוקים אלה את הסיבה הדתית ואת הסיבה הריאלית לאירועים המתוארים בקטע שלפניך.           )2(

)8 נקודות(  

ענה על שניים מן הסעיפים ב-ד.

בפסוק 2 על פי נוסח המסורה שלפניך  כתוב: "ויעש הרע בעיני ה' רק לא כמלכי ישראל אשר היו לפניו". ב.	

גרסת תרגום השבעים לפסוק 2 היא: "כי ֵהַרע לעשות מכל מלכי ישראל שהיו לפניו".  

מהו הקושי העולה מפסוק 2 על פי נוסח המסורה, וכיצד הנוסח של תרגום השבעים פותר את הקושי?  )1(

)4 נקודות(  

האם הגרסה של תרגום השבעים עולה בקנה אחד עם הנאמר בפסוקים 17-7 שלפניך? נמק.      )4 נקודות(  )2(

קרא פסוקים 13, 23-18 שלפניך. ג. 

על פי פסוקים 23-18, כיצד הסופר המקראי מנמק את העונש שבו נענשה ממלכת ישראל? ציין שני נימוקים,   )1(

והסבר אותם.         )4 נקודות(

גם ממלכת יהודה נזכרת בפסוקים אלה. הסבר מדוע הסופר המקראי מטיף מוסר לאנשי יהודה. בסס את   )2(

דבריך על הכתוב.        )4 נקודות( 

על פי פסוק 6 ופסוק 24, תאר את מדיניות ההגליה של אשור. ציין מטרה אחת של מדיניות זו.       )6 נקודות(  )1( ד. 

מדיניות ההגליה של אשור גרמה נזק עצום לעשרת השבטים. הסבר קביעה זו.         )2 נקודות(  )2(

/המשך בעמוד 6/
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קרא	ירמיה,	כ"ה,	14-1. 	.3

/המשך	בעמוד	7/
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ענה	על	סעיף	א	)חובה(. 	

בפסוקים	אלה	ירמיהו	הנביא	מנבא	את	חורבן	יהודה. א.	

ציין	מן	הקטע	שלפניך	שני	תיאורים	המנבאים	את	החורבן,	והסבר	כיצד	כל	אחד	מהם	מבטא	את	החורבן. 	

ענה	על	שניים	מן	הסעיפים	ב-ד. 	

קרא	גם	מלכים ב,	כ"ד,	20	ואת	דברי	דוד	בן־גוריון	שלפניך. ב.	

]...[ ירמיהו הכיר היטב את המצב ויחסי הכוחות והיה ברור לו שאם ימשיכו במרד — תחרב ירושלים ]...[ הוא  	

ידע היטב כי לא לעולם חוסן, והיה בטוח שלא יעבור זמן רב — לא יותר משבעים שנה ובבל תתרופף ותיפול ]...[.	
)בן־גוריון,	ד'	]1969[.	עיונים בתנ"ך,	תל	אביב:	עם	עובד,	עמ'	241(

על	פי	הקטע	שלפניך	ועל	פי	הפסוק	ממלכים ב,	כ"ד,	20,	הסבר	את	דברי	בן־גוריון	המודגשים	בקו.	 		

בסס	את	דבריך	על	הכתובים.

קרא	פסוקים	9-8	שלפניך.  )1( ג. 

הסבר	מה	אפשר	ללמוד	מן	הביטוי	"נבוכדראצר	מלך	בבל	עבדי"	על	התפיסה	העוסקת	במקומו	של	ה'	 	

בהיסטוריה.									)4	נקודות(

האם	התפיסה	שתיארת	בתת־סעיף	)1(	היא	שהאל	הוא	אל	מקומי	או	אל	אוניברסלי?	הסבר	את	דבריך. 	)2( 	

)4	נקודות( 	

קרא	גם	ירמיה,	כ"ו,	6-2.	 ד. 

ציין	והסבר	שני	רעיונות	דומים	העולים	מן	הקטע	שלפניך	ומירמיה,	כ"ו,	6-2.									)4	נקודות(  )1(

מדוע	לדעתך,	למרות	כל	הנבואות	והאזהרות,	לא	הקשיב	העם	לירמיהו?	הסבר	את	דבריך.									)4	נקודות(	 	)2(

/המשך	בעמוד	8/
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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', 18-10.    .4

 

בקטע שלפניך, העוסק בדיני מלחמה, מתוארות שתי דרכים שבהן בני ישראל מצּווים לנהוג כלפי ערים רחוקות  א. 

בבואם להילחם בהן. הדרך שבה ינהגו תלויה בהתנהגות תושבי העיר.

ציין את שתי הדרכים האלה, והסבר כיצד תשפיע ההתנהגות של תושבי העיר על הדרך שבה ינהגו בהם בני ישראל.  

)4 נקודות(  

כיצד בני ישראל מצּווים לנהוג כלפי הערים הקרובות? מהו הנימוק להתנהגות זו? בסס את דבריך על הכתוב.  )1( ב. 

)2 נקודות(  

איזה קושי מוסרי עולה מן היחס כלפי הערים הקרובות? הסבר את דבריך.        )2 נקודות(  )2(

/המשך בעמוד 9/
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חוכמה

קרא		איוב,	מ"ב,	6-1. 	.5

"על כן אמאס וִנַחְמתי על עפר ואפר"	)פסוק	6(.

יש	הטוענים	כי	בדברים	אלה	איוב	מביע	חרטה,	ויש	הטוענים	כי	איוב	אומר	שמצא	נחמה.

הסבר	את	שתי	הטענות	על	פי	הקשרן	בקטע.							)4	נקודות(	 א. 

לדעתך,	איזו	טענה	מן	הטענות	שהסברת	בסעיף	א	תואמת	יותר	את	דברי	איוב	בקטע	שלפניך?	נמק	את	דבריך.  ב.	

)4	נקודות(	

/המשך	בעמוד	10/
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נביאי אמת ושקר

קרא	ירמיה,	כ',	17-9.		 	.6

קרא	פסוק	9	שלפניך	ואת	דברי	צ'	אדר. א. 

]...[ ירמיה אינו יכול לשאת את נבואתו. ישנה בנפשו סתירה ]...[ בין הרגשתו האישית לבין דברי מצפונו,  	

וכתוצאה מכך הופכת לו נבואתו לסבל מתמיד קשה מנשוא.

)אדר,	צ'	]תשי"ד[.	הערכים החינוכיים של התנ"ך.	תל	אביב:	מ'	ניומן,	עמ'	143(

כיצד	מובע	הקושי	של	ירמיהו	בפסוק	9	ובדברים	של	אדר	שלפניך?	הדגם	והסבר	את	דבריך.									)4	נקודות(  

קרא	פסוקים	17-15	שלפניך. ב.	

מהי	הקללה	שירמיהו	מקלל	את	האיש	המבשר,	ומדוע	לדבריו	הוא	מקלל	אותו?								)2	נקודות(  )1( 	

לדעתך,	האם	הקללה	הזאת	מוצדקת?	נמק	את	דבריך.									)2	נקודות(  )2(

/המשך	בעמוד	11/
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תגובות על החורבן ושיבת ציון

קרא עזרא, ד', 6-1.  .7

מדוע לא היו ראשי האבות מוכנים לשתף את "ָצֵרי יהודה וִבניִמן" בבניית המקדש?         )4 נקודות( א.   

"צרי יהודה ובניִמן" עשו כמה פעולות שנועדו לסכל את בניית המקדש. ב. 

ציין שתי פעולות כאלה, פעולה אחת שהצליחה ופעולה אחת שנכשלה. הסבר את דבריך.        )4 נקודות(  

/המשך בעמוד 12/
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פרק שלישי — נושאי ההרחבה  )8	נקודות(
ענה	על	אחת	מן	השאלות	9-8	)8	נקודות(.

נביאי אמת ושקר

קרא	ירמיה,	כ"ו,	11-6.  .8

קרא	גם	דברים,	י"ח,	20. א.  	

מדוע	הכוהנים	והנביאים	קובעים	כי	"משפט	ָמֶות	לאיש	הזה"	)פסוק	11(?	בסס	את	דבריך	על	שני	הכתובים.					 		

)4	נקודות(

קרא	את	פירוש	מלבי"ם	לפסוק	8: ב.	

"ויתפשו ֹאתו הֹכהנים והנביאים וכל העם", תחילה השתתפו גם העם עם הכוהנים להמיתו, ולא בעבור שחשבו  	

שהוא נביא שקר ושבדה הנבואה מלבו, כי באמת האמינו שה' שלחו ]...[ רק שרצו להמיתו שלא על פי הדין כדי 

שלא ִיָמֵצא מוכיח להוכיחם ולהודיעם דברי ה'.

לדברי	מלבי"ם,	מדוע	העם	מצטרף	אל	הכוהנים	והנביאים	ודורש	להמית	את	ירמיהו?								)2	נקודות( 	)1(

לדעתך,	מהי	הסיבה	לתגובה	של	העם,	כפי	שמלבי"ם	מתאר	אותה	בפירושו?	הסבר.										)2	נקודות( 	)2(

/המשך	בעמוד	13/
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תגובות על החורבן ושיבת ציון

קרא	תהלים,	קל"ז,	6-1.	 	.9

קרא	גם	דברים,	ו',	12-4.	בשני	הקטעים	האלה	בא	לידי	ביטוי	חשש	שעם	ישראל	ישכח	את	עברו. א.	

על	פי	כל	אחד	מן	הקטעים,	הסבר	מה	עלול	להוביל	את	העם	לשכוח	את	עברו.									)4	נקודות( 	

מדוע	לדעתך	נהפכה	ההכרזה	"אם	אשכחך	ירושלים	תשכח	ימיני"	להכרזה	מכוננת	בחיי	העם	היהודי?	הסבר. ב.		

)4	נקודות( 	

/המשך	בעמוד	14/
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פרק רביעי — קטע להבנה ולניתוח  )12	נקודות(
ענה	על	שאלה	10	חובה	ועל	שתיים	מן	השאלות	13-11	)לכל	שאלה	—	4	נקודות(.

קרא	שמואל ב,	א',	17-1.		

/המשך	בעמוד	15/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

ענה על שאלה 10 )חובה(.

בקטע שלפניך מתוארות פעולות המבטאות את האבל של דוד ואנשיו על מפלת ישראל ועל מות שאול ובניו בקרב.  .10

הבא מן הקטע שלוש דוגמאות לפעולות אלה. הסבר כל דוגמה, ובסס את דבריך  על הכתוב.  

ענה על שתיים מן השאלות 13-11.

קרא גם שמואל א, ל"א, 5-3. גם בקטע זה מסופר על מות שאול, אך פרטי הסיפור שונים מן הפרטים המתוארים בקטע   .11

שלפניך.

הסבר כיצד מת שאול על פי המתואר בשמואל א, ל"א, 5-3, וכיצד הוא מת על פי המתואר בשמואל ב, א', 10-6.       א. 

)2 נקודות(

על פי הקטע משמואל ב, א' שלפניך, מה שכנע את דוד שהנער דובר אמת ושאכן שאול מת? בסס את דבריך   ב. 

על הכתוב.       )2 נקודות( 

בקטע שלפניך יש רמזים המעידים על הציפייה שדוד הוא שימלוך אחרי שאול. בסס קביעה זו על שני רמזים מן הכתוב,   .12

והסבר את דבריך.

קרא פסוקים 16-14 שלפניך.  .13

הביטוי "משיח ה' " חוזר פעמיים בפסוקים אלה כדי להצדיק את הריגתו של הנער העמלקי. א. 

הסבר קביעה זו. בסס את דבריך על הכתוב.     )2 נקודות(  

לדעתך, מהו המסר שדוד מבקש להעביר באמצעות הריגת הנער העמלקי? הסבר.      )2 נקודות( ב. 


