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  ראשוןפרק 

   שאלותתי שעל הנבחן לענות על

  

   סיפורי אבות– 1שאלה מספר 

 סיפור העקדה הוא סיפור מעבר מקורבן אדם לקורבן - היסטורית משמעות  .א

  .כך אברהם עקד את האיל במקום את יצחק בנו. ח"בע

. על המולך', ה,  סיפור העקדה מהווה את ניצחון המלך-משמעות תיאולוגית  

סיפור העקדה א לידי ביטוי בהקרבת קורבנות אדם ולך בודת המשיא עבו

  . מלמד על ניצחון זה,השולל קורבנות אדם

 '  שהל מה מעידה על מוכנותו של אברהם לעשות כ1בפסוק " הנני" המלה )1(  .ב
  . אהבת האל- יצווה עליו

ל למען ו מעידה על מוכנותו של אברהם לעשות הכ7בפסוק " הנני"המלה   

  ).אהבת האב את בנו(הבת אדם  א- נוביצחק 

ובין  )הדורש את הקרבת בנו (לאהבת אברהם לאבין הקונפליקט הוא   

  .אהבתו לבנו

  משום ,  פותרת קונפליקט זה11בפסוק " הנני" ההופעה השלישית של המלה )2(

ן ניגוד בין ובכך מראה שאי, י אברהם"מונע את עקדת יצחק ע' מלאך הש

  .)ל לא חפץ בקורבנות אדםכי הא( אהבת האל לאהבת האדם

  

   סיפורי אבות-2מספר שאלה 

  ): מהנקודות הבאותשתיים לציין על הנבחן( דמיוןהת ונקוד  .א

  .בשני הסיפורים הילד ניצל בסופו של דבר -

 .בשני הסיפורים אם הילד מתנתקת מהילד בשל חששה לגורלו -

 .בשני הסיפורים בולטת דאגת האם לגורל בנה -

 .הילדים נקשר בסופו של דבר לעם המצריגורל שני בשני הסיפורים  -

  20072007 מועד קיץ  מועד קיץ --  חמישיתחמישיתיחידה יחידה   ךך""פתרון הבחינה בתנפתרון הבחינה בתנ

  202055 ,  , 001100011022: : שאלוניםשאלונים

  חוה צדוק וגליה סמו חוה צדוק וגליה סמו , , אלי לויאלי לוי, , אוראור--דנית ברדנית בר: : ידיידי--מוגש עלמוגש על

  תי הספר של יואל גבעתי הספר של יואל גבעך ברשת בך ברשת ב"" לתנ לתניםיםמורמור
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  :) מהנקודות הבאותשתייםלציין על הנבחן ( הבדליםה

  .פרעהת ואילו משה ניצל בזכות ב, של התערבות אלוהיםבישמעאל ניצל  -

שכן בסופו של דבר הם ,  זמניתהדיישמעאל היא פרמ הגר פרידה שלה -

 .ההתנתקותואילו משה אינו חוזר לחיות עם הוריו לאחר , נשארים יחד

ואילו , כי היא חוששת לראות במותוהגר מרחיקה את ישמעאל ממנה  -

 . את מרים על מנת להשגיח על משהאם משה מפקידה

ואילו , שמורה להורגו, ההתנתקות של משה מהוריו נובעת מצו פרעה -

 .התנתקות ישמעאל מאברהם נובעת מהוראה אלוהית

ואילו ,  לישמעאלידאג' אברהם מקבל הבטחה שגם לאחר ההתנתקות ה -

 .סיוע אלוהי/הורי משה אינם מקבלים הבטחה

ואילו המים אצל ישמעאל מהווים ישועה , המים אצל משה מהווים סכנה -

 .והצלה

שואל את הגר שאלות '  כיצד ייתכן שמלאך ה- הקושי התיאולוגי  .ב

  !?לוהרי הוא אמור לדעת הכ, אינפורמטיביות

 לגרום להגר להבין :אובשיחה  תפקיד השאלות הוא לפתוח עם הגר -פתרון  

  . מתעניין בשלומה' שה

  

   מעמד האישה– 3מספר שאלה 

 אהובה על פני בן הי החוק המקראי אין להעדיף במשפט הירושה את בן " עפ)1(  .א
לבכור יש להעניק פי שניים בהשוואה לשאר הבנים . השנואה הבכור

ין המגיע אין קשר בין התנהגות הבכור לב :זהו צו בלתי מותנה. במשפחה

: בן את קבלת הירושה בהתנהגותו של היםחמורבי מתנבחוקי . לו בירושה

  . ניתן להדיחו מן הירושה-אם חטא פעמיים

  מהבן בגלל שנאה לאמו או אהבת  טוען שאסור להעביר את הבכורה  ספורנו)2(

מעמד הבכורה מתנה את הוא  ,חמורביבחוקי כמו אך  ,אישה אחרת

  . ניתן לסלקו מן הבכורה-ה רשע אם יהי.הבכורבהתנהגות 

  שהחוק אוסר כיוון , יעקב נהג בהתאם לחוק בדברים,  לפי פירוש ספורנו)1(  .ב

וספורנו מפרש שהוא מתיר , להעדיף את בן האהובה על פני בן השנואה

מראובן יעקב העביר את הבכורה . עקב רשעתו, לסלק את הבכור מהבכורה

  .ליוסף לאחר שראובן חטא
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  יעקב נהג בניגוד לחוק בדברים כיוון שמן הכתובים   , י הכתוב בבראשית" עפ)2(         

שנולד לו מן האישה השנואה , בבראשית עולה שראובן היה בכורו של יעקב

החוק בדברים אוסר . רחל, ויוסף היה בנה של האישה האהובה) לאה(

וק אך יעקב נהג בניגוד לח, להעביר את הבכורה מבן השנואה לבן האהובה

  .והעביר את הבכורה מראובן ליוסף

  

  

  פרק שני

   שאלותלוש שעל הנבחן לענות על

  

   סיפורי אבות– 4מספר שאלה 

על הנבחן לציין  (פעלתנית ויוזמת, הראיות להיותה של רחל אישה עצמאית  . א
  ): ראיותשלוש

 ".ורחל היתה יפת תואר ויפת מראה"רחל בולטת ביופיה  •

רזת להודיע לאביה על בואו של יעקב לאחר מפגשה עם יעקב היא מזד •

 ). 12ט "כ(

!"  ֵמָתה ָאנִֹכי-ְוִאם ַאִין , ָהָבה ִּלי ָבִנים: "היא תקיפה בדרישתה לילד •

 .)1בראשית ל (

היא : כדי להיבנות ממנה, ליעקב, שפחתה, היא יוזמת את נתינת בלהה •

 :4-3ל (ואולי תצליח להרות גם היא , תגדל את הבנים שייוולדו לשפחתה

 ").  ּבֹא ֵאֶליָה ְוֵתֵלד ַעל ִּבְרַּכי ְוִאָּבֶנה ַגם ָאנִֹכי ִמֶּמָּנה-ִהֵּנה ֲאָמִתי ִבְלָהה "

, שבדרך כלל נוקט בלשון רמז, הכתוב. היא מביעה בגלוי את רגשותיה •

קנאה זו באה לידי ביטוי גם בהצעה . מציין בפירוש שהיא קנאה באחותה

. תמורת הדודאים שקטף ראובן, לתת ללאה את משכבה בלילה עם יעקב

ורחל השתוקקה , הדודאים מבטאים אהבת בן לאמו, כהן' לדעת ג

 .מלאה את הדודאים" לקנות"לאהבה כזו ועל כן הייתה נחושה בדעתה 

שמות בניה והשמות שהיא מעניקה לבני בלהה מעידים על המתח בו היא  •

, הם גם מביעים את אישיותה הסוערת. מצויה ועל קנאתה לאחותה

" ָּדַנִּני ֱאלִֹהים ְוַגם ָׁשַמע ְּבקִֹלי ַוִּיֶּתן ִלי ֵּבן "-דן: החזקה והאגוצנטרית

" ַּגם ָיכְֹלִּתי, ַנְפּתּוֵלי ֱאלִֹהים ִנְפַּתְלִּתי ִעם ֲאחִֹתי "-נפתלי; )6בראשית ל (

ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו יֹוֵסף . ָאַסף ֱאלִֹהים ֶאת ֶחְרָּפִתי "-יוסף; )8בראשית ל (
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ַוְיִהי ): "בנימין(אוני - בן; )24-23בראשית ל " (אמֹר יֵֹסף ְיהָוה ִלי ֵּבן ַאֵחרֵל

כלומר היא קראה לבנה על " (אֹוִני-ְּבֵצאת ַנְפָׁשּה ִּכי ֵמָתה ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ֶּבן

 ).18ה "בראשית ל; שם הסבל והייסורים שנגרמו לה בלידתו

הלכים חשובים שהוא הוא מתייעץ עימה במ: היא אשת סודו של יעקב •

נאמר אמנם שהוא , כאשר הוא מתכוון לברוח מבית לבן. עומד לבצע

, )4א "בראשית ל; "ַוִּיְׁשַלח ַיֲעקֹב ַוִּיְקָרא ְלָרֵחל ּוְלֵלָאה("קורא לשתי נשיו 

נזכרת רחל , גם כאשר שתיהן עונות לו. אולם שם רחל נזכר ראשונה

הפועל ביחיד מצביע על המבצעת ). 14א "ל; "ַוַּתַען ָרֵחל ְוֵלָאה("ראשונה 

 . רחל- העיקרית של הפעולה

רחל גונבת את התרפים ומוצאת , כשיעקב ומשפחתו עוזבים את בית לבן •

ְוָרֵחל ָלְקָחה ֶאת : "35-34א "בראשית ל(דרך מיוחדת להסתירם מאביה 

ַאל ִיַחר : ֶאל ָאִביָהַוּתֹאֶמר ... ַהְּתָרִפים ַוְּתִׂשֵמם ְּבַכר ַהָּגָמל ַוֵּתֶׁשב ֲעֵליֶהם 

ַוְיַחֵּפׂש ְולֹא ָמָצא . ְּבֵעיֵני ֲאדִֹני ִּכי לֹוא אּוַכל ָלקּום ִמָּפֶניָך ִּכי ֶדֶרְך ָנִׁשים ִלי

 "). ֶאת ַהְּתָרִפים
  

על הנבחן  (פאסיבית, שקטה, ביתית, ת אימהיתראיות להיותה של לאה דמו
  ): ראיותשלושלציין 

ט "כ(טאים את שאיפתה לאהבת יעקב היא מכנה את ילדיה בשמות המב •

ַוַּתַהר ֵלָאה ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ְראּוֵבן ִּכי ָאְמָרה ִּכי ָרָאה ְיהָוה : ")32

ַוּתֹאֶמר ִּכי ָׁשַמע ְיהָוה ִּכי ְׂשנּוָאה : "33ט "כ; "ְּבָעְנִיי ִּכי ַעָּתה ֶיֱאָהַבִני ִאיִׁשי

ַהַּפַעם ִיָּלֶוה ִאיִׁשי ַוּתֹאֶמר ַעָּתה : "34ט "כ; "עֹוןַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ִׁשְמ... ָאנִֹכי

דמותה של לאה מעוצבת כך , למעשה). ועוד; "ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשמֹו ֵלִוי... ֵאַלי

 שהוא יגביר את קרבתו - וכל שאיפתה, שכל מחשבותיה מכוונות אל יעקב

  .  אליה

ַוִּיַּקח ֶאת ("אביה לוקח אותה ונותן אותה ליעקב : כל חייה היא סבילה •

 ). 23ט "כ, "ֵלָאה ִבּתֹו ַוָּיֵבא אָֹתּה ֵאָליו

 היא עושה כן - למשל בהענקת זלפה ליעקב- גם כשהיא לכאורה פעילה •

; 4 בראשית ל -רחל מעניקה את בלהה ליעקב(בעקבות יוזמתה של רחל 

 ). 9 בראשית ל -קבלאה מעניקה את זלפה ליע

לאה יוצאת ביוזמתה לקראת יעקב ומכריזה ששכרה אותו לשכב לכאורה  •

 .  אולם גם היוזמה לעסקה זו באה מצד רחל, עימה בלילה זה
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, רחל :עמדן בתודעת העםומנו דמויותיהן של רחל ולאה תשהבמהלך הדורות   . ב

בואת כפי שמשתקף בנ, "אם הבנים"הפכה ל, שהייתה עקרה רוב שנותיה

ָרֵחל . קֹול ְּבָרָמה ִנְׁשָמע ְנִהי ְּבִכי ַתְמרּוִרים: ּכֹה ָאַמר ְיהָוה): "16-14א "ל(ירמיהו 

ִמְנִעי קֹוֵלְך : ּכֹה ָאַמר ְיהָוה. ֵמֲאָנה ְלִהָּנֵחם ַעל ָּבֶניָה ִּכי ֵאיֶנּנּו, ְמַבָּכה ַעל ָּבֶניָה

- ְוֵיׁש. ְוָׁשבּו ֵמֶאֶרץ אֹוֵיב, ְיהָוה-  ִלְפֻעָּלֵתְך ְנֻאםִּכי ֵיׁש ָׂשָכר, ְוֵעיַנִיְך ִמִּדְמָעה, ִמֶּבִכי

  ".ְיהָוה ְוָׁשבּו ָבִנים ִלְגבּוָלם-ְנֻאם, ִּתְקָוה ְלַאֲחִריֵתְך

 קבורה ליד בעלה -ראשית בולט בה בעיקר מוטיב האימהותשבסיפורי ב, לאה

 זאת לאחר שבנתה את ,דווקא את דמות הרעיהכיתר האמהות ולפיכך מגלמת 

  . בהתמדה ובמסירות, ה כרעיית יעקב במשך כל שנות חייהדמות

  

   סיפורי אבות– 5מספר שאלה 

  :מהנקודות הבאות שלושעל הנבחן לציין   .א

  .)מילה/שמירת השבת(בשתי הבריתות קיימת אות לברית   . 1

  .בשתי הבריתות תוקפה של הברית הוא לעולם  . 2

  .ת יומתבשתי הבריתות אדם שאינו מקיים את הברי  . 3

אברהם  -במילה(ועם ישראל ' בשתי הבריתות הצדדים בברית הם ה  . 4

  ).מייצג את כל העם

שנוח ובניו (לבין האנושות ' היא ברית בין ה' מתוארת בבראשית טההברית   . ב

ברית זו . לא להביא עוד מבול לעולם' בברית זו מתחייב ה). מייצגים במעמד זה

ת המילה קהל היעד הוא עם ישראל בלבד שונה מברית המילה מכיוון שבברי

 . קהל היעד הוא האנושות כולה, ואילו בברית הקשת בענן
  

   מעמד האישה– 6מספר שאלה 

  :יש לציין פעולה אחת מהפעולות הבאות  .א

  )24פסוק (נופלת לרגלי המלך  -

 )23פסוק (משתחווה בפני המלך  -

 )23פסוק (ממהרת לרדת מהחמור  -

 )27פסוק (מביאה מנחה לדוד  -
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  :  מהאמירות הבאותשלוש לציין על הנבחן

  .)24-25פסוקים (אביגיל לוקחת על עצמה את האשמה להתרחשויות  -

 .)25פסוק (מכפישה את נבל  -

 ."אדני"ואת דוד " אמה"מכנה עצמה  -

 .)26פסוק (' קושרת את מעשייה לרצון ה -

 .)29פסוק ( על אויביו ןמאחלת לדוד אריכות ימים וניצחו -

 .)31פסוק (וד לזכור אותה ואת מעשיה אביגיל מבקשת מד -
 . תשובות נוספות המבוססות על הפסוקיםנהתקבלת

מטרת אביגיל בפעולותיה ובדבריה היא למנוע מדוד להוציא לפועל את 

  . להרגיע ולגרום לו להפעיל שיקול דעת- השמדת נבל וביתו-תכניתו

ף האישה התקועית מבקשת לגרום לדוד להשיב את אבשלום מגשור על א  .ב

  .מעשיו

  :  מהרמזים הבאיםאחדלציין על הנבחן 

 ו יהיו נקיים ולא יינזקוהאישה התקועית מדגישה שהמלך וכיסא .1

מפסיקתו ובכך רומזת לדוד שאיש לא יבקר אותו על החלטתו להחזיר 

  .)9פסוק (את אבשלום 

האישה התקועית יוצאת נגד גאולת דם ובכך רומזת שאין להעניש בעונש  .2

 .)11פסוק (אלא להחזירו , על רצח אמנוןמוות את אבשלום 
  

   מעמד האישה– 7מספר שאלה 

ולאחר מכן התגרשה , והיא נישאה לאחר,  אדם שהתגרש מאשתו-המקרה )1(  .א

  .התאלמנהאו 

  .ראשון לשאת אותה בשניתה לא יוכל בעלה -הדין

  .)נימוק דתי( זהו מעשה תועבה שמטמא את הארץ - הנימוק

  .)נימוק מוסרי ( מניעת פריצות מינית:או

כל דבר  :אוכל דבר שהסתירה ממנו  :או מעשה מיני פגום -ערות דבר )2(

  . מסמך גירושין רשמי- ספר כריתות .שלא לטעמועשתה ש

אם תעשה זאת ( מוסיף שאסור לאישה ליזום את הגירושין 5 פרחוק מס  .ב

 דומה לחוק המקראי 6 פרחוק מס . המקראיחוק דבר שאינו נזכר ב-)תומת

  .שני החוקים יוזמת הגירושים היא של הבעלבכך שב
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   מעמד האישה– 8מספר שאלה 

  :ןשלוש התקופות ה  .א

 בתקופה זו ניכר יחס שלילי לנישואים עם נשים נוכריות -תקופת האבות .1

  ).נישואים בתוך המשפחה(מתוך העדפה של נישואים אנדוגמיים 

של אדישות בסובלנות עד  תקופה זו מאופיינת -תקופת ראשית המלוכה .2

 . לתופעהסופרי המקרא

הזרם המרכזי של האידיאולוגיה  -תקופה בית ראשון ובית שני .3

 . התערובתישולל לחלוטין את נישואי, המקראית

  :אחת ולהדגימם על דמות  מהמאפיינים הבאיםשלושהיש לציין   .ב

 מפתה .1
   התחזתה לזונה-פיתתה את יהודה -תמר

  זונה במקצועה -רחב

  פיתתה את סיסרא -יעל

   יתתה את בועז בגורןפ - רות

 מתקשרת לשבט יהודה או בית דוד .2
  . זרע דוד- ילדה את פרץ וזרח ליהודה-תמר

ובועז ושלמון הוליד את בעז מרחב "]: הגנאלוגיה של ישו: [5, מתי א  -רחב

  .אימו של בועז]" אבי דוד[=את עובד מרות ועובד הוליד את ישי הוליד 

 :ה התחברות שבט הקיני והטמעתו ביהוד-יעל
ְדַּבר ְיהּוָדה ֲאֶׁשר ּוְבֵני ֵקיִני חֵֹתן מֶֹׁשה ָעלּו ֵמִעיר ַהְּתָמִרים ֶאת ְּבֵני ְיהּוָדה ִמ

  .]16, שופטים א[ֲעָרד ַוֵּיֶלְך ַוֵּיֶׁשב ֶאת ָהָעם  ְּבֶנֶגב

  . את ישי שילד את דוד יולדת את עובד שילד-רות 

 פועלת למען עם ישראל תוך כדי סיכון ומתנתקת מעמה .3
  . המשך הזרע תוך הסתכנות בשריפה,םפועלת לקיום חוק הייבו -רתמ

גורמת לכך  - מסתכנת בכך שאוספת את המרגלים לתוך ביתה-רחב

  .שיריחו תיפול ביד בני ישראל

  . פועלת לניצחונם של שבטי ישראל-  מסתכנת בכך שסיסרא יהרוג אותה-יעל

  .עוזבת את בית אביה ודואגת לנעמי - רות
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  עצימה את החיוביות שבה ובמעשיהכריותה מנו   .4

   כנענית-תמר

   כנענית-רחב

   משבט הקיני-יעל

  )'דברי בועז לרות בפרק ב( מואביה - רות

  
  

  : טבלה-להדגמה' אופצייה ב
  

  :נשים נכריות חיוביות
 

 רות יעל רחב תמר הקריטריון
מפתות 

חובבות או [
  ]מקצועיות

פיתתה את 
 –יהודה 

התחזתה 
 לזונה

תה את פית זונה במקצועה
 סיסרא 

פיתתה את 
 בועז בגורן

התחברות 
, לשבט יהודה

בעיקר 
 למשפחת דוד

ילדה את פרץ 
 –וזרח ליהודה 

 זרע דוד

: 5, מתי א
הגנאלוגיה של [

]:  ישו
ושלמון הוליד "

את בעז מרחב 
ובועז הוליד 

את עובד מרות 
ועובד הוליד 

אבי [=את ישי 
 ]"דוד

 אימו של בועז

התחברות 
שבט הקיני 
 והטמעתו
 :ביהודה

ּוְבֵני ֵקיִני חֵֹתן 
מֶֹׁשה ָעלּו 

ֵמִעיר ַהְּתָמִרים 
ֶאת ְּבֵני ְיהּוָדה 

ִמְדַּבר ְיהּוָדה 
ֲאֶׁשר ְּבֶנֶגב ֲעָרד 
ַוֵּיֶלְך ַוֵּיֶׁשב ֶאת 

שופטים [ָהָעם 
 ]16, א

יולדת את 
עובד שילד את 

ישי שילד את 
 דוד

התנתקות 
מתרבותה 

עמה או בית 
אביה ופועלת 

לטובת מי 
תחברה שה

אליו תוך סיכון 
 אישי

פועלת לקיום 
חוק היבום 

המשך הזרע 
תוך הסתכנות 

 בשריפה

מסתכנת בכך 
שאוספת את 

המרגלים לתוך 
 גורמת –ביתה 

לכך שיריחו 
תיפול ביד 

 .ש"בני

מסתכנת בכך 
שסיסרא יהרוג 

 פועלת –אותה 
לניצחונם של 
 .שבטי ישראל

עוזבת את בית 
אביה ודואגת 

 .לנעמי

רי מוצאה הנוכ
מעצים את 
התנהגותה 
 החיובית

יעל משבט  רחב כנענית תמר כנענית
 הקיני

רות מואביה 
דברי בועז [

 ]לרות בפרק ב

  
  


