פתרון בחינת הבגרות
בתנ"ך – יחידת הלימוד השלישית
קיץ תשע"ו ,2016 ,שאלונים133 ,001106 :
מוגש ע"י צוות המורים של "יואל גבע"

הערות:
 .1התשובות המוצגות כאן הן בגדר הצעה לפתרון השאלון.
 .2תיתכנה תשובות נוספות ,שאינן מוזכרות כאן ,לחלק מהשאלות.

פרק ראשון
הנבחנים נדרשו לענות על שלוש מהשאלות .4-1
בכל שאלה שנבחרה ,הם נדרשו לענות על שניים מהסעיפים א-ג) .לכל סעיף –  10נקודות ; סה"כ
לכל שאלה  20 -נקודות(.

שאלה מספר 1

הנבחנים נדרשו לענות על שניים מהסעיפים א-ג:
סעיף א'
) (1הבעיה שהפרשן התמודד עמה :מדוע פותח הפסוק בפועל בלשון נקבה יחידה והרי מדובר
במרים ואהרון?
הפתרון שמציע ראב"ע :מרים הייתה הפעילה מבין השניים ,היא זו שיזמה את דברי התלונה
למשה ,ואהרון שיתף איתה פעולה בהסכימו לדבריה ,או מעצם שתיקתו לנוכח תלונתה.
) (2שתי הטענות של מרים ואהרון נגד משה:
 הם טוענים נגד משה על כך שנשא לו אישה כושית. הם טוענים נגד משה על היותו מתנשא .לדבריהם ה' התגלה לא רק אליו ,אלא גםאליהם.
תשובת הכתוב על הטענה השנייה :משה מתואר כאיש הצנוע ביותר עלי אדמות ,משמע אין כל
הצדקה לתלונתם על היותו מתנשא.

סעיף ב'
) (1ההבדל העיקרי בין משה לנביאים אחרים לפי הבחנתו של ה' ,הוא שרק אל משה התגלה ה'
באופן ישיר ומסר לו את דבריו .בעוד שלנביאים האחרים ,ה' התגלה בחידות ובתמונות ולא בצורה
ישירה.
) (2רש"י מקשר את הנאמר בפסוק  8לענווה של משה המוזכרת בפסוק  ,3באופן הבא:
רש"י מסביר את דבר ה' על כך שמשה זכה להתגלות ישירה ,באומרו שכל הנביאים ראו את ה'
באמצעות מראה והיו משוכנעים שהם רואים את ה' .ולעומתם משה שזכה לראות את ה' ,הבין כי
אין הדבר אפשרי ,וכי הוא אינו רואה באמת את ה' .מכאן ,ניתן ללמוד על מידת צניעותו ,כי הבין
שאדם אינו יכול לראות את ה'.
סעיף ג'
) (1בתקופת המקרא האמינו שמחלת הצרעת היא עונש שה' מטיל על החוטא" :וְ הֶ עָ נָן סָ ר מֵ עַ ל
הָ אֹהֶ ל וְ ִהנֵּה ִמ ְריָם ְמצ ַֹרעַ ת כּ ַָשּׁלֶג וַ יִּ פֶ ן אַהֲ רֹן אֶ לִ -מ ְריָם וְ ִהנֵּה ְמצ ָֹרעַ ת" – ה' הוא המעניש את מרים
על דברי התלונה שלה כנגד משה.
בתקופת המקרא האמינו שרק ה' יכול לרפא את הצרעת":וַ יִּ ְצעַ ק מ ֶֹשׁה אֶ ל-יְ הוָ ה לֵאמֹר אֵ ל נָא ְרפָ א
נָא לָהּ" – משה פונה בצעקת בקשה אל ה' לרפא את מרים מהצרעת.
) (2על פי הנוסח שלפני תיקון הסופרים ,ניסה אהרון לשכנע את משה להתפלל לה' בעבור מרים,
בכך שנקט בלשון רבים "אמנו ...חצי בשרנו" – כדי להזכיר לו את הקשר המשפחתי שביניהם,
להזכיר למשה שמדובר באחותו ,לכן מן הראוי שיחמול עליה ויפעל לריפוייה.
על פי הנוסח שאחרי תיקון סופרים ,ניסה אהרון לשכנע את משה להתפלל לה' בעבור מרים
בעשותו שימוש בדימוי ,על דרך ההגזמה .אהרון דימה את מרים לעובר נפל ,היוצא מרחם אימו
כאשר בשרו אכול למחצה.
שאלה מספר 2

הנבחנים נדרשו לענות על שניים מהסעיפים א-ג:
סעיף א'
) (1על פי הפסוקים ,העם נאשם בשני חטאים .החטא הראשון של העם הוא נישואים לנוכריות
והחטא השני של העם הוא עבודה זרה וקיום יחסי מין במסגרת העבודה הזרה ,כחלק מזנות
פולחנית.
) (2על פי שני הפרשנים נראה כי ישנו קשר בין שני החטאים .רש"י אומר כי כאשר גבר היה נתקף
יצר על אישה זרה ומבקש לשכב עימה ,היא הייתה מוציאה פסלון של אליל ואומרת לו שישתחווה
לפסלון )כלומר ,מתנה את יחסי המין איתה בהשתחוות לאליל( .מילגרום אומר כי הזנות
הפולחנית הייתה חלק בלתי נפרד מסעודת הפולחן ,כלומר ,בעת שאכלו את בשר הקורבן ,היו
מקיימים יחסים עם בנות מואב.

סעיף ב'
) (1על פי פסוקים  5-4ניתן לראות כי ישנו הבדל בין דרישת ה' ממשה לדרישת משה משופטי
ישראל .ה' מצווה על משה להוקיע את ראשי השבטים )הריגת המנהיגים ותלייתם בפומבי לעיני
כל( .לעומת זאת ,משה פונה אל שופטי העם ,אל המנהיגים ,ודורש מהם להרוג רק את החוטאים,
רק את מי שהיה שותף לחטא .כך למעשה ,אנו רואים כי משה אינו ממלא את צו ה' כפי שנדרש.
) (2כן .גם בבמדבר וגם בשמות ל"ב ,משה סינגר על העם וביקש להעניש רק את החוטאים .בפרשת
עגל הזהב ,אלוהים ביקש להשמיד את העם כולו ,אך משה הרגיע אותו וביקש ממנו לפעול על פי
מידת הרחמים .משה ביקש מאלוהים לרחם על העם ,לזכור את כל פעולותיו שעשה בשבילם בעת
היציאה ממצרים ואת הבטחתו לאבות .בפועל ,משה ציווה על בני לוי להרוג את החוטאים .גם
בבמדבר ,נראה כי משה פעל כנגד השמדת המנהיגים ,כאשר ביקש להשמיד את החוטאים בלבד.
או :לא .בשמות ל"ב משה סינגר על העם ,דרש מה' להציל את עמו מעונש ההשמדה ,ובסופו של
דבר הוענשו החוטאים בלבד ) 3000איש( .לעומת זאת ,בספר במדבר משה אינו מסנגר על העם כלל
בפני ה' ,ודורש את השמדת החוטאים.
סעיף ג'
) (1בשני הקטעים ניתן לראות כי ישנו קשר בין קנאה לברית .בבמדבר כ"ה ,נראה כי בעקבות
קנאתו הדתית של פנחס )הריגת זמרי וכזבי( ,אלוהים כורת עימו ועם זרעו ברית – מזרעו של פנחס
יצאו כוהנים .במל"א י"ט ,טוען אליהו ,שהוא קנאי לה' ,אינו יכול לשאת את העובדה שלא
מאמינים בה' ,מקטרג על העם ומאשימו בכך שהפר את בריתו עם ה'.
) (2ניתן לראות כי היחס כלפי קנאותו של פנחס הוא יחס חיובי .בעקבות קנאות זו ,אלוהים מעניק
לפנחס שכר -הוא כורת עימו ברית עולם ומבטיח לזרעו כהונה .לעומת זאת ,היחס כלפי קנאותו
של אליהו הוא יחס שלילי ,כאשר בעקבות הדברים שאמר אליהו ,אלוהים מתגלה אליו ,ויש
בהתגלות ביקורת על האמירות של אליהו על העם ,כולל עזיבת הברית עם ה' ודרישה מאליהו
להפסיק לקטרג על העם ולסנגר עליו.

שאלה מספר 3

הנבחנים נדרשו לענות על שניים מהסעיפים א-ג:
סעיף א'
) (1דוד השתמש בסמכותו כדי להשיג את מבוקשו באופן הבא :דוד ,מתוקף תפקידו כמלך ,ציווה
על שר צבאו ,יואב ,להביא למותו של אוריה החתי במלחמה .הוא עושה זאת באמצעות שליחת
מכתב אל יואב ,ובו הוראות מדויקות כיצד להביא למותו של אוריה" :וַ יִּ כְ תֹּב ָדּוִ ד סֵ פֶ ר אֶ ל-יוֹאָב
אוּריָּה אֶ ל-מוּל פְּ נֵי הַ ִמּלְ חָ מָ ה הַ חֲ זָ ָקה וְ ַשׁבְ ֶתּם
אוּריָּה .וַ יִּ כְ תֹּב בַּ סֵּ פֶ ר לֵאמֹר הָ בוּ אֶ תִ -
וַ יִּ ְשׁלַח בְּ יַד ִ
מֵ אַחֲ ָריו וְ ִנ ָכּה וָ מֵ ת".

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
אוּריָּה אֶ ל-הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר י ַָדע כִּ י אַנ ְֵשׁי-חַ יִ ל ָשׁם".
שימות" :וַ יְ ִהי בִּ ְשׁמוֹר יוֹאָב אֶ ל-הָ עִ יר וַ יִּ ֵתּן אֶ תִ -
) (2הראיות שיואב ציית להוראות של דוד בלי הסתייגות )על הנבחן לציין שתיים ולהסבירן(:
 דוד מצווה על יואב להביא למותו של אוריה בקרב ,ויואב מציית לו ,ללא השגות:אוּריָּה אֶ ל-מוּל פְּ נֵי הַ ִמּלְ חָ מָ ה הַ חֲ זָ ָקה וְ ַשׁבְ ֶתּם מֵ אַחֲ ָריו וְ נִכָּ ה
"וַ יִּ כְ תֹּב בַּ סֵּ פֶ ר לֵאמֹר הָ בוּ אֶ תִ -
אוּריָּה אֶ ל-הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר י ַָדע כִּ י אַנ ְֵשׁי-חַ יִ ל ָשׁם...
וָ מֵ ת .וַ יְ ִהי בִּ ְשׁמוֹר יוֹאָב אֶ ל-הָ עִ יר וַ יִּ ֵתּן אֶ תִ -
אוּריָּה הַ ִח ִתּי".
וַ יָּמָ ת גַּם ִ
-

יואב מביא למותם של חיילים נוספים מצבא ישראל ,על מנת לציית לצו המלך ולהביא למותו
של אוריה ,וזאת מבלי לחשוף את המניע האמיתי של אותו הקרב )מותו של אוריה(" :וַ יּ ְֵצאוּ
אוּריָּה הַ ִח ִתּי".
אַנ ְֵשׁי הָ עִ יר וַ יִּ לָּחֲ מוּ אֶ ת-יוֹאָב וַ יִּ פֹּל ִמן-הָ עָ ם מֵ עַ בְ ֵדי ָדוִ ד וַ יָּמָ ת גַּם ִ

-

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

-

יואב דואג לעדכן את דוד במילוי הצו .הוא שולח שליח ,על מנת להודיע לדוד שמבוקשו הושג:
אוּריָּה הַ ִח ִתּי מֵ ת".
ִ
"וַ יִּ ְשׁלַח יוֹאָב ַו ַיּגֵּד לְ ָדוִ ד אֶ תָ -כּלִ -דּבְ ֵרי הַ ִמּלְ חָ מָ ה ... .וְ גַם עַ בְ ְדּ

סעיף ב'
) (1ראיות שדוד משתמש בסמכותו כמלך על מנת להפיק רווח אישי )על הנבחן להציג אחת מכל
כתוב ולהסבירה(:
על פי הכתוב בשמואל ב י"א:
-

דוד משתמש בסמכותו כמלך על מנת להביא את בת שבע אליו ולשכב עמה" :וַ יִּ ְשׁלַח ָדּוִ ד
מַ לְ אָכִ ים וַ יִּ ָקּחֶ הָ וַ ָתּבוֹא אֵ לָיו וַ יִּ ְשׁכַּ ב עִ מָּ הּ".

-

דוד משתמש בסמכותו כמלך על מנת להשיב את אוריה מן המלחמה ,וזאת על מנת שאוריה
ישכב עם בת שבע ,וההיריון של בת שבע ייוחס לאוריה" :וַ ַתּהַ ר הָ ִא ָשּׁה וַ ִתּ ְשׁלַח וַ ַתּגֵּד לְ ָדוִ ד
אוּריָּה
אוּריָּה הַ ִח ִתּי וַ יִּ ְשׁלַח יוֹאָב אֶ תִ -
וַ תֹּאמֶ ר הָ ָרה אָנֹכִ י .וַ יִּ ְשׁלַח ָדּוִ ד אֶ ל-יוֹאָב ְשׁלַח אֵ לַי אֶ תִ -
אוּריָּה ִמבֵּ ית הַ מֶּ ֶל וַ ֵתּצֵ א אַחֲ ָריו
ית ְוּרחַ ץ ַרגְ לֶי וַ יֵּצֵ א ִ
אוּריָּה ֵרד לְ בֵ ְ
אֶ לָ -דּוִ ד...וַ יֹּאמֶ ר ָדּוִ ד לְ ִ
אוּריָּה הֲ לוֹא ִמ ֶדּ ֶר
אוּריָּה אֶ ל-בֵּ ית ֹו וַ יֹּאמֶ ר ָדּוִ ד אֶ לִ -
מַ ְשׂאַת הַ מֶּ ֶל  ....וַ יַּגִּ דוּ לְ ָדוִ ד לֵאמֹר א-י ַָרד ִ
אַ ָתּה בָ א מַ דּוּעַ א-י ַָר ְד ָתּ אֶ ל-בֵּ יתֶ ".

-

דוד משתמש בסמכותו כמלך ,על מנת להביא למותו של אוריה בקרב ,וזאת על מנת שיוכל
לשאת את בת שבע לאישה ,ולפתור את בעיית הריונה ממנו" :וַ יְ ִהי בַ בּ ֶֹקר וַ יִּ כְ תֹּב ָדּוִ ד סֵ פֶ ר אֶ ל-
אוּריָּה אֶ ל-מוּל פְּ נֵי הַ ִמּלְ חָ מָ ה הַ חֲ זָ ָקה
אוּריָּה .וַ יִּ כְ תֹּב בַּ סֵּ פֶ ר לֵאמֹר הָ בוּ אֶ תִ -
יוֹאָב וַ יִּ ְשׁלַח בְּ יַד ִ
ַאַספָ הּ אֶ ל-בֵּ ית ֹו וַ ְתּ ִהי-ל ֹו לְ ִא ָשּׁה וַ ֵתּלֶד ל ֹו
וְ ַשׁבְ ֶתּם מֵ אַחֲ ָריו וְ ִנ ָכּה וָ מֵ ת ..וַ ַיּ ֲעבֹר הָ אֵ בֶ ל ַויִּ ְשׁלַח ָדּוִ ד וַ יּ ְ
בֵּ ן".

על פי הכתוב בשמואל ב כ"א:
-

דוד משתמש בסמכותו כמלך על מנת להביא למותם של בני שאול ,וזאת על מנת שלא יהוו
איום על מלכותו ועל המשכיות המלוכה של שושלתו שלו .הוא מוסר לגבעונים את שבעת בני
ֹאמרוּ אֶ ל-הַ מֶּ ֶל הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר כִּ לָּנוּ וַ אֲ ֶשׁר ִדּמָּ ה-לָנוּ נ ְִשׁמַ ְדנוּ
שאול ,על מנת שיוקיעו אותם" :וַ יּ ְ
מֵ ִה ְתיַצֵּ ב בְּ כָל-גְּ בֻל יִ ְשׂ ָראֵ ל .ינתן) -י ַֻתּן (-לָנוּ ִשׁבְ עָ ה אֲ נ ִָשׁים ִמבָּ נָיו וְ הו ַֹקעֲנוּם לַיה ָוה בְּ גִ בְ עַ ת ָשׁאוּל
בְּ ִחיר יְ הוָ ה ַויֹּאמֶ ר הַ מֶּ ֶל אֲ נִי אֶ ֵתּן ...וַ יִּ ַקּח הַ מֶּ ֶל אֶ תְ -שׁנֵי בְּ נֵי ִר ְצפָּ ה בַ ת-אַ יָּה אֲ ֶשׁר יָלְ ָדה לְ ָשׁאוּל
מנִי וְ אֶ תְ -מפִ ב ֶֹשׁת וְ אֶ ת-חֲ מֵ ֶשׁת בְּ נֵי ִמי ַכל בַּ תָ -שׁאוּל אֲ ֶשׁר יָלְ ָדה לְ עַ ְד ִריאֵ ל בֶּ ן-בַּ ְרזִ לַּי
אַר ֹ
אֶ תְ -
הַ ְמּ ֹח ָל ִתי .וַ יִּ ְתּנֵם בְּ יַד הַ גִּ בְ ֹענִים וַ יּ ִֹקיעֻם."..

-

דוד משתמש בסמכותו כמלך על מנת להציל את מפיבושת בן יהונתן ,וזאת משום שהוא חפץ
לקיים את השבועה שנשבע ליהונתן" :וַ יּ ְַחמֹל הַ מֶּ ֶל עַ לְ -מפִ יב ֶֹשׁת בֶּ ן-יְ ה ֹונָתָ ן בֶּ ןָ -שׁאוּל עַ לְ -שׁבֻעַ ת
יְ הוָ ה אֲ ֶשׁר בֵּ ינֹתָ ם בֵּ ין ָדּוִ ד וּבֵ ין יְ ה ֹונָתָ ן בֶּ ן-שָׁ אוּל".

) (2הדמות המאירה את מעשיו של דוד באור שלילי בשמואל ב י"א היא :אוריה .אוריה מסביר
לדוד מדוע אינו יורד לביתו ,ושוכב עם אשתו :אין הוא מרגיש שזה הדבר הראוי לעשות ,בזמן שבו
העם נמצא בקרב ,ארון ה' בשדה הקרב והמלחמה בעיצומה .כל זאת ,למרות היותו חתי ולא עברי.
לעומתו :דוד ,ששלח את עמו להילחם בעבורו ,מבצע פשעים נתעבים :חומד ונואף ,ואין לו כל
בעיה לבצע חטאים אלה ,בעוד עמו ,והבעל של האישה עמה נואף ,נלחמים בעבורו.
או :יואב .יואב חושש שדוד יכעס ,לאחר שישמע על כך שחיילים רבים שלו נהרגו בקרב ,שנוהל
שלא כהלכה .הוא אפילו מדמיין בראשו מה דוד יגיד כאשר ישמע על מהלך הקרב ,ואף את
התקדים אותו יציג בפני השליח )אבימלך שהומת על ידי אישה ,שזרקה עליו פלח רכב מן החומה(.
לעומת זאת ,דוד אינו כועס כלל על הניהול הכושל של הקרב ,וטוען בפני השליח ,שכך קורה
במלחמות :פעם מנצחים ופעם מפסידים .כמו כן ,הוא מצווה על הנער לעודד את יואב להמשיך
ולהילחם בעיר עד כיבושה.
הדמות המאירה את מעשיו של דוד באור שלילי בשמואל ב כ"א היא :רצפה בת איה .רצפה מגנה
בגופה על גופות בניה ובני מירב המוקעים ,ומגנה עליהם מפני החיות הטורפות ומפני ביזוין במהלך
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(.
סעיף ג'
) (1ראיות המלמדות כי הטענה שהכוח משחית נכונה בנוגע לדוד )על הנבחן היה להביא שתיים
ולהסבירן(:
-

דוד מרשה לעצמו בתור מלך לשלוח את עמו למלחמה ,מבלי לצאת יחד עימםַ " :ויִּ ְשׁלַח ָדּוִ ד
אֶ ת-יוֹאָב וְ אֶ ת-עֲבָ ָדיו עִ מּ ֹו וְ אֶ ת-כָּל-יִ ְשׂ ָראֵ ל וַ יּ ְַשׁ ִחתוּ אֶ ת-בְּ נֵי עַ מּוֹן וַ ָיּצֻרוּ עַ לַ -רבָּ ה וְ ָדוִ ד יו ֵֹשׁב
ירוּשׁ ִ ָלם".
ָ
בִּ

-

דוד מרשה לעצמו בתור מלך לבלות את כל יומו במיטה ,ולקום לעת ערב לטייל ,בעוד עמו
נמצא במלחמה" :וַ יְ ִהי לְ עֵ ת הָ עֶ ֶרב וַ יּ ָָקם ָדּוִ ד מֵ עַ ל ִמ ְשׁכָּ ב ֹו וַ יִּ ְתהַ ֵלּ עַ ל-גַּג בֵּ ית-הַ מֶּ ֶל ".

-

דוד מרשה לעצמו בתור מלך לחמוד ולנאוף עם אשתו של אחד מחייליו" :הֲ לוֹא-זֹאת בַּ תֶ -שׁבַ ע
אוּריָּה הַ ִח ִתּי .וַ יִּ ְשׁלַח ָדּוִ ד מַ לְ אָכִ ים וַ יִּ ָקּחֶ הָ וַ ָתּבוֹא אֵ לָיו וַ יִּ ְשׁכַּב עִ מָּ הּ".
בַּ ת-אֱ לִ יעָ ם אֵ ֶשׁת ִ

-

דוד מרשה לעצמו להביא למותו של אוריה ,על מנת לפתור לעצמו את בעיית הריונה של בת
אוּריָּה .וַ יִּ כְ תֹּב בַּ סֵּ פֶ ר לֵאמֹר הָ בוּ אֶ ת-
שבע" :וַ יְ ִהי בַ בּ ֶֹקר וַ יִּ כְ תֹּב ָדּוִ ד סֵ פֶ ר אֶ ל-יוֹאָב וַ יִּ ְשׁלַח בְּ יַד ִ
אוּריָּה אֶ ל-מוּל פְּ נֵי הַ ִמּלְ חָ מָ ה הַ חֲ זָ ָקה וְ ַשׁבְ ֶתּם מֵ אַחֲ ָריו וְ נִכָּ ה וָ מֵ ת".
ִ

 דוד מרשה לעצמו לזלזל בחיי חייליו ,וטוען שבמלחמה לעיתים מפסידים )ומתים חיילים(,וזאת כיוון שהוא קיבל את מבוקשו – אוריה מת" :וַ יֹּאמֶ ר ָדּוִ ד אֶ ל-הַ מַּ לְ אָ כֹּה-תֹאמַ ר אֶ ל-יוֹאָב
אַל-י ֵַרע בְּ עֵ ינֶי אֶ ת-הַ ָדּבָ ר הַ זֶּ ה כִּ יָ -כזֹה וְ כָ זֶ ה תֹּא ַכל הֶ חָ ֶרב הַ חֲ זֵ ק ִמלְ חַ ְמ ְתּ אֶ ל-הָ עִ יר וְ הָ ְרסָ הּ
וְ חַ זְּ ֵקהוּ".
) (2פן נוסף באישיותו ובהתנהגותו של דוד המלך :הוא מודה בחטאיו בפני ה' ,ואינו מתרץ
תירוצים לגבי מעשיו .דוד בפסוק זה מודה בחטאיו בפני ה' )הניאוף עם בת שבע והרצח של
אוריה(.

שאלה 4

הנבחנים נדרשו לענות על שניים מהסעיפים א-ג:
סעיף א'
) (1דוד אינו מצליח להפריד בין האישי לממלכתי ,משום שכאשר העם חוזר כמנצח מהמלחמה,
דוד אינו יוצא אל העם ,ואינו משבח אותו על ניצחונו ,אלא מסתגר בעלית השער ומתאבל על מות
אבשלום בנו .צערו של דוד כאב הוא גדול מאוד ,ואין הוא מצליח לנהוג כמצופה ממנו כמלך:
מוּתי
"וַ יִּ ְרגַּז הַ מֶּ ֶל וַ יַּעַ ל עַ ל-עֲלִ יַּת הַ ַשּׁעַ ר וַ יֵּבְ ךְּ וְ כֹה אָמַ ר בְּ לֶכְ תּ ֹו בְּ נִי אַבְ ָשׁלוֹם בְּ נִי בְ נִי אַבְ ָשׁלוֹם ִמי-יִ ֵתּן ִ
אֲ נִי תַ ְח ֶתּי אַבְ ָשׁלוֹם בְּ נִי בְ נִי".
) (2שמואל ב ט"ו :בראשית מרד אבשלום ,דוד ממהר לברוח מירושלים ,שכן יודע שאבשלום לא
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'
) (1התוכחה בדברי יואב :יואב נוזף בדוד על התנהגותו .הוא טוען ,שבכך שדוד לא יוצא אל העם,
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
כולם ימותו ,כל עוד אבשלום יישאר בחיים.

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.
) (2לדעתי ,התוכחה של יואב אינה מוצדקת :לפי פסוקים  ,5-1העם מזדהה עם האבל של דוד על
מות אבשלום ,ויום הניצחון הופך ליום אבל לכל העם ,לאור הזדהות זו.
או :לדעתי ,בתוכחה של יואב מוצדקת :לפי פסוקים  ,5-1התנהגותו של דוד והאבל הכבד על
אבשלום ,גורמים לעם להיכנס לעיר בגנבה ,כמי שהפסידו במלחמה ,ולא כמי שניצחו ואין הדבר
הוגן והגיוני ,שכן העם ניצח את המלחמה בעבור דוד.
סעיף ג'
) (1בשמואל ב י"ב מנבא נתן לדוד את עונשו :דוד חטא בכך שרצח את אוריה החיתי ,ולכן המוות
יפקוד את ביתו ,כלומר ילדיו ימותו .המסופר בפרק י"ט ,הוא התגשמות דברי נתן ,משום
שאבשלום ,בנו של דוד ,מת ,כפי שנתן ניבא.
) (2לפי פירוש המלבי"ם ,דוד ידע שמותו של אבשלום הוא עונש על החטא שלו )בפרשת אוריה ובת
שבע( ,ולכן היה רוצה שהוא עצמו ימות ולא בנו.

פרק שני
הנבחנים נדרשו לענות על שתיים מהשאלות ) . 7-5לכל שאלה –  20נקודות(:
שאלה מספר 5
סעיף א'
) (1ניסיון החיים של שני האישים שבזכותו הוכשרו להיות מנהיגי העם הוא :שניהם היו רועי צאן.
דרך הכשרה זו מועילה ,מאחר ומתוקף תפקידם נדרשו להוביל את העדר ולדאוג לכל צרכיו
במסירות ,ואלה פעולות ותכונות הנדרשות ממנהיג.
) (2משה מתאים למלא את התפקיד שהטיל עליו ה' – ביסוס קביעה זו על נימוק משמות ב 10-4
)על הנבחן לציין נימוק אחד – ביסוס והסבר( ":וַ יִּ גְ ַדּל הַ ֶיּלֶד וַ ְתּבִ אֵ הוּ לְ בַ ת-פַּ ְרעֹה וַ יְ ִהי-לָהּ לְ בֵ ן
וַ ִתּ ְק ָרא ְשׁמ ֹו מ ֶֹשׁה" – משה גדל ומתחנך אצל בת פרעה ,הוא רוכש לו ידע וגינוני מלוכה .ובנוסף,
מעצם היותו בארמון המלך ,הוא יכול ללמוד כיצד מנהיג של עם פועל.
סעיף ב'
) (1הנסיבות בהם נבחר כל אחד מהמנהיגים:
משה – נבחר להנהיג את העם לנוכח סבלו של העם בזמן העבדות במצרים" :וַ יֹּאמֶ ר יְ הוָ ה ָראֹה
יתי אֶ תֳ -ענִי עַ ִמּי אֲ ֶשׁר בְּ ִמ ְצ ָריִ ם וְ אֶ ת-צַ ע ֲָקתָ ם ָשׁמַ עְ ִתּי ִמפְּ נֵי נֹגְ ָשׂיו כִּ י י ַָדעְ ִתּי אֶ ת-מַ כְ אֹבָ יו" או:
ָר ִא ִ
יתי אֶ ת-הַ לַּחַ ץ אֲ ֶשׁר ִמ ְצ ַריִ ם חֲ ִצים אֹתָ ם" ,לכן ה'
"וְ עַ ָתּה ִהנֵּה צַ ע ֲַקת בְּ נֵי-יִ ְשׂ ָראֵ ל בָּ אָה אֵ לָי וְ גַםָ -ר ִא ִ
שולח את משה להנהיג את העם ,על מנת להצילו מהעבדות במצרים" :וְ עַ ָתּה לְ כָה וְ אֶ ְשׁלָחֲ אֶ ל-
פַּ ְרעֹה וְ הוֹצֵ א אֶ ת-עַ ִמּי בְ נֵי-יִ ְשׂ ָראֵ ל ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם".

דוד – נבחר להנהיג כי ה' מאס במלכותו של שאול ומבקש להמליך מלך אחר במקומו" :וַ יֹּאמֶ ר
אַס ִתּיו ִמ ְמּ עַ ל-יִ ְשׂ ָראֵ ל מַ לֵּא ַק ְר ְנ ֶשׁמֶ ן
יְ הוָ ה אֶ לְ -שׁמוּאֵ ל עַ ד-מָ תַ י אַ ָתּה ִמ ְתאַ בֵּ ל אֶ לָ -שׁאוּל וַ אֲ נִי ְמ ְ
יתי בְּ בָ נָיו לִ י מֶ ֶל ".
וְ ֵל אֶ ְשׁלָחֲ אֶ ל-יִ ַשׁי בֵּ ית-הַ לּ ְַח ִמי כִּ יָ -ר ִא ִ
) (2השפעת הנסיבות בכל תקופה על אופי המנהיגות של כל אחד מן המנהיגים:
משה היה המנהיג הראשון של עם בהתהוותו .בנוסף ,הוא נדרש להוביל את העם מעבדות לחירות.
לכן ,הוא היה למנהיג הקשוב לצורכי העם ,המגלה כלפיו סבלנות וסלחנות רבה .הוא היה עד
למצוקות העם במצרים ,ואולי בשל כך היה רחום כלפי העם חלק ניכר מחייו.
דוד היה למלך על עם ,היושב בארצו ,שכבר נשלט קודם לכן על ידי מלך .לכן ,אופיו כמנהיג היה
שונה :דוד לא היה תמיד בקשר ישיר עם העם ,היה פחות קשוב לצורכי העם ,ויותר מנותק.
או :כיוון שדוד קיבל עם מגובש ,שהיה מורגל לחיות תחת שלטונו של מלך ,הוא התמקד בחיזוקו
של העם ושל המדינה ,באמצעות מלחמות לשם הפיכת עמו לאימפריה.
או :כיוון שדוד החליף את שושלת שאול ,בה מאס ה' ,דוד היה עסוק בחלק ניכר מימי שלטונו
במאמצים לוודא ששושלת שאול לא תשוב לשלטון ,ולא תאיים על שושלתו שלו.
שאלה מספר 6
סעיף א'
משה מכנה את העם 'המרים' ,כלומר המורדים ,משום שהעם בתלונתו כלפי משה ואהרון על העדר
מים ,מרד במנהיגות ה' ובמשה.
סעיף ב'
) (1לפי פירושו של רבינו חננאל ,משה ואהרון חטאו בכך שייחסו את כוח הוצאת המים מן הסלע
לעצמם ולא לה'.
) (2לדברי סמט ,משה לא נכנס לארץ ,משום שאין הוא מסוגל לשנות את דפוסי התנהגותו .כאשר
ה' הורה לו לדבר אל הסלע ,על מנת להוציא ממנו מים .משה לא הצליח לשנות את אופן
התנהלותו בהתאם לדברי ה' ,והוא היכה בסלע ,כפי שרגיל היה לעשות לאחר יציאת מצרים.
לאור העובדה ,שאופן הנהגת הדור שייכנס לארץ יהיה שונה מאופן הנהגת דור המדבר ,ולאור
העובדה שמשה לא מסוגל לשנות את האופן שבו הוא מנהיג את העם ,על משה היה לפנות את
מקומו למנהיג חדש ,שיתאים את הנהגתו לתקופה החדשה ,ולכן משה לא נכנס לארץ.
שאלה מספר 7
סעיף א'
) (1הבדל בדמותו של המנהיג בזקנתו :בעוד שמשה מתואר כאילו היה חזק עד יומו האחרון :רענן,
איש שכוחו במותניו ,שראייתו לא דעכה "וּמ ֶֹשׁה בֶּ ן-מֵ אָה וְ עֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה בְּ מֹת ֹו א-כָ הֲ תָ ה עֵ ינ ֹו וְ א-
נָס ֵלחֹה" ,דוד מתואר כאיש זקן ,חסר ישע ,אשר לא מצליח אפילו להתחמם בכוחות עצמו
"וְ הַ מֶּ ֶל ָדּוִ ד זָ ֵקן בָּ א בַּ יּ ִָמים וַ יְ כַסֻּ הוּ בַּ בְּ ג ִָדים וְ א יִ חַ ם ל ֹו".

הבדל בירושת ההנהגה :בעוד שמשה העביר את ההנהגה ליהושע במצוות ה' ,תוך העברת
סמכויותיו וחפיפתו לתפקיד באופן מלא" :וִ יהוֹשֻׁ עַ בִּ ן-נוּן מָ לֵא רוּחַ חָ כְ מָ ה כִּ י-סָ מַ מ ֶֹשׁה אֶ ת-י ָָדיו
עָ לָיו וַ יִּ ְשׁ ְמעוּ אֵ לָיו בְּ נֵי-יִ ְשׂ ָראֵ ל וַ ַיּעֲשׂוּ כַּאֲ ֶשׁר ִצוָּ ה יְ הוָ ה אֶ ת-מ ֶֹשׁה" ,דוד לא העביר לאיש מבניו את
התפקיד באופן רשמי .עובדה זו אפשרה לאדוניהו להחליט על דעת עצמו להכריז על עצמו כיורש:
"וַ אֲ ֹד ִניָּה בֶ ן-חַ גִּ ית ִמ ְתנ ֵַשּׂא לֵאמֹר אֲ נִי אֶ ְמ וַ יַּעַ שׂ ל ֹו ֶרכֶב וּפָ ָר ִשׁים וַ חֲ ִמ ִשּׁים ִאישׁ ָר ִצים לְ פָ נָיו".
) (2לדעתי ,משה הוצג כמי שמת כשכוחו במותניו ,וככזה שנאלץ להעביר את התפקיד ליהושע
במצוות ה' ,כיוון שפרטים אלה מאירים שני צדדים בדמותו של משה :מצד אחד ,גדול המנהיגים
והנביאים בישראל )וככזה מת כשכוחו במותניו( ומצד שני ,מנהיג שלא זכה להיכנס לארץ בשל
החלטה אלוהית כעונש על חטאיו .דוד הוצג כמלך חלש בערוב ימיו וכמי שלא דאג ליורש רשמי,
כיוון שפרטים אלה מדגישים את עונשו של דוד בחטא אוריה ובת שבע – חולשתו ואי הכרזה
רשמית על יורש יביאו למקרי מוות נוספים במשפחתו.
סעיף ב'
המהלך שביצעו אדוניהו ונתן תרם לערעור יציבות השלטון באופן הבא :אדוניהו הכריז על עצמו
כיורש מאחורי גבו של דוד וללא ידיעתו ,דבר זה גורם לערעור היציבות השלטונית כיוון שקיים
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.
או :המהלך שביצעו אדוניהו ונתן תרם ליציבות השלטון באופן הבא :אדוניהו הכריז על עצמו
כיורש ,כיוון שראה את זקנתו של אביו ,והבין שיש צורך ביורש בהכרזה ובקביעה מי יהיה היורש.
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
פנה לדוד ,תרמו אף הם ליציבות השלטון )נתן העדיף שיהיה יורש כלשהו לדוד(.

