
 

 

  

 

 

 

 

 

 

   הערות:

 .השאלון לפתרון הצעה בגדר הן כאן המוצגות התשובות. 1

  .לחלק מהשאלות, כאן מוזכרות שאינן, נוספות תשובות תיתכנה. 2

  

  פרק ראשון

  .4-1מהשאלות  שלושהנבחנים נדרשו לענות על 

סה"כ   ;נקודות 10 –(לכל סעיף ג. -מהסעיפים  א שניים לענות על הם נדרשו בכל שאלה שנבחרה,

  .נקודות) 20 -לכל שאלה  

  

  1שאלה מספר 

  ג:-מהסעיפים א שנייםהנבחנים נדרשו לענות על 

  סעיף א'

  ) הבעיה שהפרשן התמודד עמה: מדוע פותח הפסוק בפועל בלשון נקבה יחידה והרי מדובר 1(

 במרים ואהרון?

דברי התלונה  הפתרון שמציע ראב"ע: מרים הייתה הפעילה מבין השניים, היא זו שיזמה את

  למשה, ואהרון שיתף איתה פעולה בהסכימו לדבריה, או מעצם שתיקתו לנוכח תלונתה.

  ) שתי הטענות של מרים ואהרון נגד משה:2(

  הם טוענים נגד משה על כך שנשא לו אישה כושית. -

הם טוענים נגד משה על היותו מתנשא. לדבריהם ה' התגלה לא רק אליו, אלא גם  -

  אליהם.

הכתוב על הטענה השנייה: משה מתואר כאיש הצנוע ביותר עלי אדמות, משמע אין כל  תשובת

  הצדקה לתלונתם על היותו מתנשא.
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  סעיף ב'

) ההבדל העיקרי בין משה לנביאים אחרים לפי הבחנתו של ה', הוא שרק אל משה התגלה ה' 1(

תמונות ולא בצורה בבחידות ו באופן ישיר ומסר לו את דבריו. בעוד שלנביאים האחרים, ה' התגלה

 ישירה.

  , באופן הבא:3לענווה של משה המוזכרת בפסוק  8) רש"י מקשר את הנאמר בפסוק 2(

רש"י מסביר את דבר ה' על כך שמשה זכה להתגלות ישירה, באומרו שכל הנביאים ראו את ה' 

ה', הבין כי  באמצעות מראה והיו משוכנעים שהם רואים את ה'. ולעומתם משה שזכה לראות את

ניתן ללמוד על מידת צניעותו, כי הבין  ,מכאן, וכי הוא אינו רואה באמת את ה'. אין הדבר אפשרי

  שאדם אינו יכול לראות את ה'.

  

  סעיף ג'

 ֵמַעל ָסר ְוֶהָעָנן) בתקופת המקרא האמינו שמחלת הצרעת היא עונש שה' מטיל על החוטא: "1(

ה' הוא המעניש את מרים  –" ְמֹצָרַעת ְוִהֵּנה ִמְרָים-ֶאל ַאֲהֹרן ַוִּיֶפן ַּכָּׁשֶלג תְמֹצַרעַ  ִמְרָים ְוִהֵּנה ָהֹאֶהל

 על דברי התלונה שלה כנגד משה.

 ְרָפא ָנא ֵאל ֵלאֹמר ְיהָוה-ֶאל ֹמֶׁשה ַוִּיְצַעקבתקופת המקרא האמינו שרק ה' יכול לרפא את הצרעת:"

  ת מרים מהצרעת.משה פונה בצעקת בקשה אל ה' לרפא א –" ָלּה ָנא

תיקון הסופרים, ניסה אהרון לשכנע את משה להתפלל לה' בעבור מרים,  לפני) על פי הנוסח ש2(

כדי להזכיר לו את הקשר המשפחתי שביניהם,  –בכך שנקט בלשון רבים "אמנו... חצי בשרנו" 

  , לכן מן הראוי שיחמול עליה ויפעל לריפוייה.להזכיר למשה שמדובר באחותו

תיקון סופרים, ניסה אהרון לשכנע את משה להתפלל לה' בעבור מרים  שאחריוסח על פי הנ

היוצא מרחם אימו בעשותו שימוש בדימוי, על דרך ההגזמה. אהרון דימה את מרים לעובר נפל, 

  כאשר בשרו אכול למחצה.

  

  2שאלה מספר 

  ג:-מהסעיפים א שנייםהנבחנים נדרשו לענות על 

  

  סעיף א'

נישואים לנוכריות , העם נאשם בשני חטאים. החטא הראשון של העם הוא ) על פי הפסוקים1(

והחטא השני של העם הוא עבודה זרה וקיום יחסי מין במסגרת העבודה הזרה, כחלק מזנות 

 פולחנית.

אומר כי כאשר גבר היה נתקף  רש"י) על פי שני הפרשנים נראה כי ישנו קשר בין שני החטאים. 2(

ש לשכב עימה, היא הייתה מוציאה פסלון של אליל ואומרת לו שישתחווה יצר על אישה זרה ומבק

אומר כי הזנות  מילגרום. (כלומר, מתנה את יחסי המין איתה בהשתחוות לאליל) לפסלון

הפולחנית הייתה חלק בלתי נפרד מסעודת הפולחן, כלומר, בעת שאכלו את בשר הקורבן, היו 

  מקיימים יחסים עם בנות מואב. 

  

  

  

  



 

 

  ף ב'סעי

ניתן לראות כי ישנו הבדל בין דרישת ה' ממשה לדרישת משה משופטי  5-4) על פי פסוקים 1(

ישראל. ה' מצווה על משה להוקיע את ראשי השבטים (הריגת המנהיגים ותלייתם בפומבי לעיני 

משה פונה אל שופטי העם, אל המנהיגים, ודורש מהם להרוג רק את החוטאים,  . לעומת זאת,כל)

 מי שהיה שותף לחטא. כך למעשה, אנו רואים כי משה אינו ממלא את צו ה' כפי שנדרש. רק את

, משה סינגר על העם וביקש להעניש רק את החוטאים. בפרשת בשמות ל"ב) כן. גם בבמדבר וגם 2(

פי על קש ממנו לפעול בירגיע אותו והעגל הזהב, אלוהים ביקש להשמיד את העם כולו, אך משה 

ו שעשה בשבילם בעת מאלוהים לרחם על העם, לזכור את כל פעולותי ביקשמשה  מידת הרחמים.

. גם להרוג את החוטאים וי. בפועל, משה ציווה על בני לאת הבטחתו לאבותו היציאה ממצרים

  בלבד.להשמיד את החוטאים  ביקשהמנהיגים, כאשר פעל כנגד השמדת בבמדבר, נראה כי משה 

על העם, דרש מה' להציל את עמו מעונש ההשמדה, ובסופו של : לא. בשמות ל"ב משה סינגר או

איש). לעומת זאת, בספר במדבר משה אינו מסנגר על העם כלל  3000דבר הוענשו החוטאים בלבד (

 בפני ה', ודורש את השמדת החוטאים.

  סעיף ג'

בות ) בשני הקטעים ניתן לראות כי ישנו קשר בין קנאה לברית. בבמדבר כ"ה, נראה כי בעק1(

מזרעו של פנחס  –(הריגת זמרי וכזבי), אלוהים כורת עימו ועם זרעו ברית  קנאתו הדתית של פנחס

שהוא קנאי לה', אינו יכול לשאת את העובדה שלא אליהו,  טועןבמל"א י"ט,  יצאו כוהנים.

 מאמינים בה', מקטרג על העם ומאשימו בכך שהפר את בריתו עם ה'.

בעקבות קנאות זו, אלוהים מעניק  י קנאותו של פנחס הוא יחס חיובי.פ) ניתן לראות כי היחס כל2(

. לעומת זאת, היחס כלפי קנאותו ומבטיח לזרעו כהונה הוא כורת עימו ברית עולם -שכר פנחסל

מתגלה אליו, ויש  , אלוהיםאליהו של אליהו הוא יחס שלילי, כאשר בעקבות הדברים שאמר

ו על העם, כולל עזיבת הברית עם ה' ודרישה מאליהו בהתגלות ביקורת על האמירות של אליה

  .להפסיק לקטרג על העם ולסנגר עליו

  

  3שאלה מספר 

  ג:-מהסעיפים א שנייםהנבחנים נדרשו לענות על 

  

  סעיף א'

) דוד השתמש בסמכותו כדי להשיג את מבוקשו באופן הבא: דוד, מתוקף תפקידו כמלך, ציווה 1(

ו של אוריה החתי במלחמה. הוא עושה זאת באמצעות שליחת על שר צבאו, יואב, להביא למות

יֹוָאב - ַוִּיְכֹּתב ָּדִוד ֵסֶפר ֶאל"מכתב אל יואב, ובו הוראות מדויקות כיצד להביא למותו של אוריה: 

ַהֲחָזָקה ְוַׁשְבֶּתם  מּול ְּפֵני ַהִּמְלָחָמה- אּוִרָּיה ֶאל-ָהבּו ֶאת  ַוִּיְׁשַלח ְּבַיד אּוִרָּיה. ַוִּיְכֹּתב ַּבֵּסֶפר ֵלאֹמר

  .ֵמַאֲחָריו ְוִנָּכה ָוֵמת"

  

 



 

 

יואב השתמש בסמכותו כדי להשיג את מבוקשו של דוד באופן הבא: יואב, על מנת להשיג את 

מבוקשו של דוד, ולהביא למותו של אוריה, פוקד על אוריה להימצא במקום מסוכן בקרב, על מנת 

  ַחִיל ָׁשם".-ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָיַדע ִּכי ַאְנֵׁשי- אּוִרָּיה ֶאל- ִעיר ַוִּיֵּתן ֶאתהָ -ַוְיִהי ִּבְׁשמֹור יֹוָאב ֶאל"שימות: 

  ולהסבירן): שתייםהראיות שיואב ציית להוראות של דוד בלי הסתייגות (על הנבחן לציין  ) 2(

  דוד מצווה על יואב להביא למותו של אוריה בקרב, ויואב מציית לו, ללא השגות:     -

    מּול ְּפֵני ַהִּמְלָחָמה ַהֲחָזָקה ְוַׁשְבֶּתם ֵמַאֲחָריו ְוִנָּכה -אּוִרָּיה ֶאל-ָהבּו ֶאת  ְכֹּתב ַּבֵּסֶפר ֵלאֹמרַוּיִ "       

    ...ַחִיל ָׁשם- ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָיַדע ִּכי ַאְנֵׁשי-אּוִרָּיה ֶאל- ָהִעיר ַוִּיֵּתן ֶאת-ַוְיִהי ִּבְׁשמֹור יֹוָאב ֶאל ָוֵמת.       

  ַּגם אּוִרָּיה ַהִחִּתי".ַוָּיָמת        

יואב מביא למותם של חיילים נוספים מצבא ישראל, על מנת לציית לצו המלך ולהביא למותו  -

ַוֵּיְצאּו "של אוריה, וזאת מבלי לחשוף את המניע האמיתי של אותו הקרב (מותו של אוריה): 

 ."ָהָעם ֵמַעְבֵדי ָדִוד ַוָּיָמת ַּגם אּוִרָּיה ַהִחִּתי- ןיֹוָאב ַוִּיֹּפל ִמ - ַאְנֵׁשי ָהִעיר ַוִּיָּלֲחמּו ֶאת

 אלא מציית ומבצע.  –יואב אינו מגיב לצו דוד, ואינו משכנע אותו לחזור בו מהצו  -

 יואב דואג לעדכן את דוד במילוי הצו. הוא שולח שליח, על מנת להודיע לדוד שמבוקשו הושג: -

 ְוַגם ַעְבְּד אּוִרָּיה ַהִחִּתי ֵמת". ...   ִּדְבֵרי ַהִּמְלָחָמה.-ָּכל-תַוִּיְׁשַלח יֹוָאב ַוַּיֵּגד ְלָדִוד אֶ "

 

  סעיף ב'

מכל  אחת) ראיות שדוד משתמש בסמכותו כמלך על מנת להפיק רווח אישי (על הנבחן להציג 1(

 כתוב ולהסבירה):

  :בשמואל ב י"אעל פי הכתוב 

"ַוִּיְׁשַלח ָּדִוד ליו ולשכב עמה: דוד משתמש בסמכותו כמלך על מנת להביא את בת שבע א -

 ַמְלָאִכים ַוִּיָּקֶחָה ַוָּתבֹוא ֵאָליו ַוִּיְׁשַּכב ִעָּמּה".

דוד משתמש בסמכותו כמלך על מנת להשיב את אוריה מן המלחמה, וזאת על מנת שאוריה  -

ַּתֵּגד ְלָדִוד ַוַּתַהר ָהִאָּׁשה ַוִּתְׁשַלח וַ "ישכב עם בת שבע, וההיריון של בת שבע ייוחס לאוריה: 

אּוִרָּיה - אּוִרָּיה ַהִחִּתי ַוִּיְׁשַלח יֹוָאב ֶאת-יֹוָאב ְׁשַלח ֵאַלי ֶאת-ַוִּיְׁשַלח ָּדִוד ֶאל  ַוֹּתאֶמר ָהָרה ָאֹנִכי.

ֵצא ַאֲחָריו ַוֹּיאֶמר ָּדִוד ְלאּוִרָּיה ֵרד ְלֵביְת ּוְרַחץ ַרְגֶלי ַוֵּיֵצא אּוִרָּיה ִמֵּבית ַהֶּמֶל ַוֵּת ...ָּדִוד-ֶאל

. א  ...ַמְׂשַאת ַהֶּמֶל אּוִרָּיה ֲהלֹוא ִמֶּדֶר -ֵּביתֹו ַוֹּיאֶמר ָּדִוד ֶאל-ָיַרד אּוִרָּיה ֶאל-ַוַּיִּגדּו ְלָדִוד ֵלאֹמר 

א "-ָיַרְדָּת ֶאל-ַאָּתה ָבא ַמּדּוַע   .ֵּביֶת

על מנת שיוכל  דוד משתמש בסמכותו כמלך, על מנת להביא למותו של אוריה בקרב, וזאת -

-ַוְיִהי ַבֹּבֶקר ַוִּיְכֹּתב ָּדִוד ֵסֶפר ֶאל"לשאת את בת שבע לאישה, ולפתור את בעיית הריונה ממנו: 

מּול ְּפֵני ַהִּמְלָחָמה ַהֲחָזָקה - אּוִרָּיה ֶאל-ָהבּו ֶאת   ַוִּיְכֹּתב ַּבֵּסֶפר ֵלאֹמר  יֹוָאב ַוִּיְׁשַלח ְּבַיד אּוִרָּיה.

לֹו ְלִאָּׁשה ַוֵּתֶלד לֹו -ֵּביתֹו ַוְּתִהי- ָריו ְוִנָּכה ָוֵמת.. ַוַּיֲעֹבר ָהֵאֶבל ַוִּיְׁשַלח ָּדִוד ַוַּיַאְסָפּה ֶאלְוַׁשְבֶּתם ֵמַאחֲ 

 ֵּבן".

  

  

  

  

 



 

 

 :בשמואל ב כ"אעל פי הכתוב 

דוד משתמש בסמכותו כמלך על מנת להביא למותם של בני שאול, וזאת על מנת שלא יהוו  -

ה של שושלתו שלו. הוא מוסר לגבעונים את שבעת בני המלוכהמשכיות איום על מלכותו ועל 

ָלנּו ִנְׁשַמְדנּו -ַהֶּמֶל ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִּכָּלנּו ַוֲאֶׁשר ִּדָּמה- ַוֹּיאְמרּו ֶאלשאול, על מנת שיוקיעו אותם: "

ַעת ָׁשאּול ַליהָוה ְּבִגבְ  ָּבָניו ְוהֹוַקֲענּום) ָלנּו ִׁשְבָעה ֲאָנִׁשים ִמ - (יַֻּתן -ינתן  ְּגֻבל ִיְׂשָרֵאל.- ֵמִהְתַיֵּצב ְּבָכל

ַאָּיה ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלָׁשאּול - ְׁשֵני ְּבֵני ִרְצָּפה ַבת-ַוִּיַּקח ַהֶּמֶל ֶאת  ..ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל ֲאִני ֶאֵּתן.ְּבִחיר ְיהָוה 

ַּבְרִזַּלי -ל ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלַעְדִריֵאל ֶּבןָׁשאּו- ֲחֵמֶׁשת ְּבֵני ִמיַכל ַּבת- ְמִפֹבֶׁשת ְוֶאת- ַאְרֹמִני ְוֶאת- ֶאת

 ..".ַוִּיְּתֵנם ְּבַיד ַהִּגְבֹעִנים ַוֹּיִקיֻעם ִתי.ַהְּמֹחלָ 

דוד משתמש בסמכותו כמלך על מנת להציל את מפיבושת בן יהונתן, וזאת משום שהוא חפץ  -

ְׁשֻבַעת -ָׁשאּול ַעל- ְיהֹוָנָתן ֶּבן-ֶּבןְמִפיֹבֶׁשת - "ַוַּיְחֹמל ַהֶּמֶל ַעללקיים את השבועה שנשבע ליהונתן: 

 ָׁשאּול".- ְיהָוה ֲאֶׁשר ֵּביֹנָתם ֵּבין ָּדִוד ּוֵבין ְיהֹוָנָתן ֶּבן

: אוריה. אוריה מסביר בשמואל ב י"א היאשל דוד באור שלילי  ו) הדמות המאירה את מעשי2(

ר הראוי לעשות, בזמן שבו לדוד מדוע אינו יורד לביתו, ושוכב עם אשתו: אין הוא מרגיש שזה הדב

מלחמה בעיצומה. כל זאת, למרות היותו חתי ולא עברי. ההעם נמצא בקרב, ארון ה' בשדה הקרב ו

מבצע פשעים נתעבים: חומד ונואף, ואין לו כל  ,לעומתו: דוד, ששלח את עמו להילחם בעבורו

ורו.                                  בעיה לבצע חטאים אלה, בעוד עמו, והבעל של האישה עמה נואף, נלחמים בעב

: יואב. יואב חושש שדוד יכעס, לאחר שישמע על כך שחיילים רבים שלו נהרגו בקרב, שנוהל או

ך הקרב, ואף את שלא כהלכה. הוא אפילו מדמיין בראשו מה דוד יגיד כאשר ישמע על מהל

התקדים אותו יציג בפני השליח (אבימלך שהומת על ידי אישה, שזרקה עליו פלח רכב מן החומה). 

כך קורה , שהשליחלעומת זאת, דוד אינו כועס כלל על הניהול הכושל של הקרב, וטוען בפני 

במלחמות: פעם מנצחים ופעם מפסידים. כמו כן, הוא מצווה על הנער לעודד את יואב להמשיך 

  ולהילחם בעיר עד כיבושה.  

: רצפה בת איה. רצפה מגנה היא כ"אבשמואל ב של דוד באור שלילי  והדמות המאירה את מעשי

ת הטורפות ומפני ביזוין במהלך בגופה על גופות בניה ובני מירב המוקעים, ומגנה עליהם מפני החיו

כל הקיץ. היא מבצעת פעולות אלה, בניגוד לדוד, שאישר את הוקעת הגופות, ואף לא טרח לקבור 

אותן. רק לאחר שדוד שומע על מעשיה של רצפה, הוא מחליט להביא לקבורה מסודרת את גופות 

  המוקעים ואת גופות שאול ויהונתן (דבר המביא לסיום הבצורת).

  ג'סעיף 

 שתיים) ראיות המלמדות כי הטענה שהכוח משחית נכונה בנוגע לדוד (על הנבחן היה להביא 1(

 ולהסבירן):

ַוִּיְׁשַלח ָּדִוד "דוד מרשה לעצמו בתור מלך לשלוח את עמו למלחמה, מבלי לצאת יחד עימם:  -

ַרָּבה ְוָדִוד יֹוֵׁשב - ֵני ַעּמֹון ַוָּיֻצרּו ַעלּבְ - ִיְׂשָרֵאל ַוַּיְׁשִחתּו ֶאת- ָּכל- ֲעָבָדיו ִעּמֹו ְוֶאת-יֹוָאב ְוֶאת- ֶאת

ם".  ִּבירּוָׁשָלִ

  

 



 

 

דוד מרשה לעצמו בתור מלך לבלות את כל יומו במיטה, ולקום לעת ערב לטייל, בעוד עמו  -

 ".ַהֶּמֶל-ַּגג ֵּבית-"ַוְיִהי ְלֵעת ָהֶעֶרב ַוָּיָקם ָּדִוד ֵמַעל ִמְׁשָּכבֹו ַוִּיְתַהֵּל ַעלנמצא במלחמה: 

ֶׁשַבע -ֹזאת ַּבת-ֲהלֹוא"דוד מרשה לעצמו בתור מלך לחמוד ולנאוף עם אשתו של אחד מחייליו:  -

 ".ֱאִליָעם ֵאֶׁשת אּוִרָּיה ַהִחִּתי. ַוִּיְׁשַלח ָּדִוד ַמְלָאִכים ַוִּיָּקֶחָה ַוָּתבֹוא ֵאָליו ַוִּיְׁשַּכב ִעָּמּה- ַּבת

ת לפתור לעצמו את בעיית הריונה של בת דוד מרשה לעצמו להביא למותו של אוריה, על מנ -

-ָהבּו ֶאת  ַוִּיְכֹּתב ַּבֵּסֶפר ֵלאֹמר יֹוָאב ַוִּיְׁשַלח ְּבַיד אּוִרָּיה.-ַוְיִהי ַבֹּבֶקר ַוִּיְכֹּתב ָּדִוד ֵסֶפר ֶאל"שבע: 

 .ָוֵמת" מּול ְּפֵני ַהִּמְלָחָמה ַהֲחָזָקה ְוַׁשְבֶּתם ֵמַאֲחָריו ְוִנָּכה-אּוִרָּיה ֶאל

ד מרשה לעצמו לזלזל בחיי חייליו, וטוען שבמלחמה לעיתים מפסידים (ומתים חיילים), דו -

יֹוָאב -ֹתאַמר ֶאל-ַהַּמְלָא ֹּכה-ַוֹּיאֶמר ָּדִוד ֶאל"אוריה מת:  –וזאת כיוון שהוא קיבל את מבוקשו 

ָהִעיר ְוָהְרָסּה - ֲחֵזק ִמְלַחְמְּת ֶאלָכֹזה ְוָכֶזה ֹּתאַכל ֶהָחֶרב הַ -ַהָּדָבר ַהֶּזה ִּכי- ֵיַרע ְּבֵעיֶני ֶאת-ַאל

 ְוַחְּזֵקהּו".

) פן נוסף באישיותו ובהתנהגותו של דוד המלך: הוא מודה בחטאיו בפני ה', ואינו מתרץ 2(

תירוצים לגבי מעשיו. דוד בפסוק זה מודה בחטאיו בפני ה' (הניאוף עם בת שבע והרצח של 

  אוריה). 

  

  4שאלה 

  ג:-מהסעיפים א שנייםל הנבחנים נדרשו לענות ע

  

  סעיף א'

) דוד אינו מצליח להפריד בין האישי לממלכתי, משום שכאשר העם חוזר כמנצח מהמלחמה, 1(

, אלא מסתגר בעלית השער ומתאבל על מות ינו יוצא אל העם, ואינו משבח אותו על ניצחונודוד א

הוג כמצופה ממנו כמלך: נלמצליח  אבשלום בנו. צערו של דוד כאב הוא גדול מאוד, ואין הוא

 מּוִתי ִיֵּתן- ִמי ַאְבָׁשלֹום ְבִני ְּבִני ַאְבָׁשלֹום ְּבִני ְּבֶלְכּתוֹ  ָאַמר ְוֹכה ַוֵּיְבּךְ  ַהַּׁשַער ֲעִלַּית-ַעל ַוַּיַעל ַהֶּמֶל ַוִּיְרַּגז"

 ְבִני". ְּבִני ַאְבָׁשלֹום ַתְחֶּתי ֲאִני

אבשלום לא יודע שד ממהר לברוח מירושלים, שכן אבשלום, דו: בראשית מרד ) שמואל ב ט"ו2(

יחמול על אביו ועל משפחתו, וכאשר יגיע לירושלים הוא יהרוג את כולם. הצער על מותו של 

אבשלום גרם לדוד לשכוח את מרד אבשלום בו ואת רצונו של אבשלום להורגו. לכן, הוא מתכנס 

 בעצמו ובצערו הרב.

  

  סעיף ב'

שבכך שדוד לא יוצא אל העם,  ,יואב נוזף בדוד על התנהגותו. הוא טועןהתוכחה בדברי יואב:  )1(

הוא מבייש את הנאמנים לו, אשר הצילו אותו ממוות. בנוסף, יואב טוען כי התנהגותו של דוד 

אינה הגיונית: הוא מתנהל כמי ששונא את אוהביו, אך אוהב את שונאיו, והוא היה מעדיף שהם 

  יישאר בחיים.כל עוד אבשלום  ,כולם ימותו

  

 



 

 

 ,האיום בדברי יואב: יואב מאיים על דוד ומורה לו לצאת אל העם ולדבר אליו, ואם לא יעשה זאת

  לא יישאר איש מהם עימו עד הלילה, ורעה זו תהיה גדולה יותר מכל אסון שדוד חווה עד כה.

של דוד על , העם מזדהה עם האבל 5-1) לדעתי, התוכחה של יואב אינה מוצדקת: לפי פסוקים 2(

 לאור הזדהות זו. ,מות אבשלום, ויום הניצחון הופך ליום אבל לכל העם

, התנהגותו של דוד והאבל הכבד על 5-1: לדעתי, בתוכחה של יואב מוצדקת: לפי פסוקים או

ואין הדבר  לעם להיכנס לעיר בגנבה, כמי שהפסידו במלחמה, ולא כמי שניצחו מיםאבשלום, גור

  .עם ניצח את המלחמה בעבור דודהוגן והגיוני, שכן ה

  

  סעיף ג'

את אוריה החיתי, ולכן המוות  רצח) בשמואל ב י"ב מנבא נתן לדוד את עונשו: דוד חטא בכך ש1(

הוא התגשמות דברי נתן, משום  ,יפקוד את ביתו, כלומר ילדיו ימותו. המסופר בפרק י"ט

 שאבשלום, בנו של דוד, מת, כפי שנתן ניבא.

(בפרשת אוריה ובת  מלבי"ם, דוד ידע שמותו של אבשלום הוא עונש על החטא שלו) לפי פירוש ה2(

 ימות ולא בנו. עצמו , ולכן היה רוצה שהואשבע)

  

  

  פרק שני

  נקודות):  20 –. (לכל שאלה  7-5מהשאלות  שתייםהנבחנים נדרשו  לענות על 

  

  5שאלה מספר 

  סעיף א'

שניהם היו רועי צאן. שרו להיות מנהיגי העם הוא: ו הוכ) ניסיון החיים של שני האישים שבזכות1(

 דרך הכשרה זו מועילה, מאחר ומתוקף תפקידם נדרשו להוביל את העדר ולדאוג לכל צרכיו

 הנדרשות ממנהיג. ותכונות פעולותואלה , במסירות

 10-4ביסוס קביעה זו על נימוק משמות ב  –) משה מתאים למלא את התפקיד שהטיל עליו ה' 2(

 ְלֵבן ָלּה-ַוְיִהי ַּפְרֹעה-ְלַבת ַוְּתִבֵאהּו ַהֶּיֶלד ַוִּיְגַּדל ביסוס והסבר):" – אחדנבחן לציין נימוק (על ה

משה גדל ומתחנך אצל בת פרעה, הוא רוכש לו ידע וגינוני מלוכה. ובנוסף,  –" ֹמֶׁשה ְׁשמוֹ  ַוִּתְקָרא

  פועל. מעצם היותו בארמון המלך, הוא יכול ללמוד כיצד מנהיג של עם

  

  סעיף ב'

 סיבות בהם נבחר כל אחד מהמנהיגים:) הנ1(

 ָרֹאה ְיהָוה ַוֹּיאֶמרבזמן העבדות במצרים: "של העם נבחר להנהיג את העם לנוכח סבלו  –משה 

: או" ְכֹאָביומַ - ֶאת ָיַדְעִּתי ִּכי ֹנְגָׂשיו ִמְּפֵני ָׁשַמְעִּתי ַצֲעָקָתם- ְוֶאת ְּבִמְצָרִים ֲאֶׁשר ַעִּמי ֳעִני-ֶאת ָרִאיִתי

", לכן ה' ֹאָתם ֲחִצים ִמְצַרִים ֲאֶׁשר ַהַּלַחץ- ֶאת ָרִאיִתי-ְוַגם ֵאָלי ָּבָאה ִיְׂשָרֵאל- ְּבֵני ַצֲעַקת ִהֵּנה ְוַעָּתה"

- ֶאל ְוֶאְׁשָלֲח ְלָכה ְוַעָּתההצילו מהעבדות במצרים: "על מנת ל ,שולח את משה להנהיג את העם

  ".ִמִּמְצָרִים ִיְׂשָרֵאל- ְבֵני יַעִּמ - ֶאת ְוהֹוֵצא ַּפְרֹעה



 

 

 ַוֹּיאֶמר: "ומבקש להמליך מלך אחר במקומו נבחר להנהיג כי ה' מאס במלכותו של שאול –דוד 

 ֶׁשֶמן ַקְרְנ ַמֵּלא ִיְׂשָרֵאל-ַעל ִמְּמ ְמַאְסִּתיו ַוֲאִני ָׁשאּול-ֶאל ִמְתַאֵּבל ַאָּתה ָמַתי- ַעד ְׁשמּוֵאל-ֶאל ְיהָוה

  ".ֶמֶל ִלי ְּבָבָניו ָרִאיִתי-ִּכי ַהַּלְחִמי-ֵּבית ִיַׁשי-ֶאל ֶאְׁשָלֲח ְוֵל

  ) השפעת הנסיבות בכל תקופה על אופי המנהיגות של כל אחד מן המנהיגים:2(

משה היה המנהיג הראשון של עם בהתהוותו. בנוסף, הוא נדרש להוביל את העם מעבדות לחירות. 

ורכי העם, המגלה כלפיו סבלנות וסלחנות רבה. הוא היה עד לכן, הוא היה למנהיג הקשוב לצ

  .חלק ניכר מחייו למצוקות העם במצרים, ואולי בשל כך היה רחום כלפי העם

היה  מנהיגכ ואופי ,לכן נשלט קודם לכן על ידי מלך.דוד היה למלך על עם, היושב בארצו, שכבר 

  שוב לצורכי העם, ויותר מנותק.לא היה תמיד בקשר ישיר עם העם, היה פחות ק דוד שונה:

: כיוון שדוד קיבל עם מגובש, שהיה מורגל לחיות תחת שלטונו של מלך, הוא התמקד בחיזוקו או

  של העם ושל המדינה, באמצעות מלחמות לשם הפיכת עמו לאימפריה. 

: כיוון שדוד החליף את שושלת שאול, בה מאס ה', דוד היה עסוק בחלק ניכר מימי שלטונו או

  אמצים לוודא ששושלת שאול לא תשוב לשלטון, ולא תאיים על שושלתו שלו.במ

  

  6שאלה מספר 

  סעיף א'

משה מכנה את העם 'המרים', כלומר המורדים, משום שהעם בתלונתו כלפי משה ואהרון על העדר 

  משה.במים, מרד במנהיגות ה' ו

  

  סעיף ב'

שייחסו את כוח הוצאת המים מן הסלע ) לפי פירושו של רבינו חננאל, משה ואהרון חטאו בכך 1(

 לעצמם ולא לה'.

) לדברי סמט, משה לא נכנס לארץ, משום שאין הוא מסוגל לשנות את דפוסי התנהגותו. כאשר 2(

ה' הורה לו לדבר אל הסלע, על מנת להוציא ממנו מים. משה לא הצליח לשנות את אופן 

 ל היה לעשות לאחר יציאת מצרים.התנהלותו בהתאם לדברי ה', והוא היכה בסלע, כפי שרגי

לאור העובדה, שאופן הנהגת הדור שייכנס לארץ יהיה שונה מאופן הנהגת דור המדבר, ולאור 

לפנות את  היה העובדה שמשה לא מסוגל לשנות את האופן שבו הוא מנהיג את העם, על משה

  ארץ. מקומו למנהיג חדש, שיתאים את הנהגתו לתקופה החדשה, ולכן משה לא נכנס ל

  

  7שאלה מספר 

  סעיף א'

 רענן,היה חזק עד יומו האחרון:  משה מתואר כאילוש: בעוד הבדל בדמותו של המנהיג בזקנתו) 1(

א- ּוֹמֶׁשה ֶּבן" ראייתו לא דעכהשכוחו במותניו, ש איש א-ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְּבֹמתֹו  - ָכֲהָתה ֵעינֹו ְו

 להתחמם בכוחות עצמו אפילו ר ישע, אשר לא מצליחחס ,, דוד מתואר כאיש זקן"ָנס ֵלֹחה

א ִיַחם לוֹ "   ".ְוַהֶּמֶל ָּדִוד ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים ַוְיַכֻּסהּו ַּבְּבָגִדים ְו

  

  

  



 

 

, תוך העברת במצוות ה' משה העביר את ההנהגה ליהושעש: בעוד הבדל בירושת ההנהגה

ָיָדיו -ָסַמ ֹמֶׁשה ֶאת- נּון ָמֵלא רּוַח ָחְכָמה ִּכי- ִּבן ִויהֹוֻׁשעַ באופן מלא: " סמכויותיו וחפיפתו לתפקיד

מבניו את  לאיש, דוד לא העביר "ֹמֶׁשה- ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֲעׂשּו ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת-ָעָליו ַוִּיְׁשְמעּו ֵאָליו ְּבֵני

צמו כיורש: ניהו להחליט על דעת עצמו להכריז על עו. עובדה זו אפשרה לאדבאופן רשמי התפקיד

 ."ַחִּגית ִמְתַנֵּׂשא ֵלאֹמר ֲאִני ֶאְמ ַוַּיַעׂש לֹו ֶרֶכב ּוָפָרִׁשים ַוֲחִמִּׁשים ִאיׁש ָרִצים ְלָפָניו-ַוֲאֹדִנָּיה ֶבן"

לדעתי, משה הוצג כמי שמת כשכוחו במותניו, וככזה שנאלץ להעביר את התפקיד ליהושע ) 2(

ני צדדים בדמותו של משה: מצד אחד, גדול המנהיגים במצוות ה', כיוון שפרטים אלה מאירים ש

והנביאים בישראל (וככזה מת כשכוחו במותניו) ומצד שני, מנהיג שלא זכה להיכנס לארץ בשל 

הוצג כמלך חלש בערוב ימיו וכמי שלא דאג ליורש רשמי,  החלטה אלוהית כעונש על חטאיו. דוד

חולשתו ואי הכרזה  –א אוריה ובת שבע כיוון שפרטים אלה מדגישים את עונשו של דוד בחט

  למקרי מוות נוספים במשפחתו.רשמית על יורש יביאו 

  

  סעיף ב'

אדוניהו הכריז על עצמו  :באופן הבא יציבות השלטון רוערעל תרםהמהלך שביצעו אדוניהו ונתן 

יים כיורש מאחורי גבו של דוד וללא ידיעתו, דבר זה גורם לערעור היציבות השלטונית כיוון שק

מלך מכהן בפועל. העובדה שנתן ידע על מעשיו של אדוניהו ועל פי פסוקים אלה התנגד למעשיו של 

  אדוניהו אך לא פנה לדוד, ערערו אף הם את יציבות השלטון.

אדוניהו הכריז על עצמו  :: המהלך שביצעו אדוניהו ונתן תרם ליציבות השלטון באופן הבאאו

אביו, והבין שיש צורך ביורש בהכרזה ובקביעה מי יהיה היורש. כיורש, כיוון שראה את זקנתו של 

דבר זה תורם ליציבות השלטונית, כיוון שיש מאמץ להמשיך את השלטון של השושלת הקיימת. 

העובדה שנתן ידע על מעשיו של אדוניהו ועל פי פסוקים אלה התנגד למעשיו של אדוניהו אך לא 

  .(נתן העדיף שיהיה יורש כלשהו לדוד) יציבות השלטוןלאף הם  תרמופנה לדוד, 
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