פתרון בחינת הבגרות
בתנ"ך – יחידת הלימוד החמישית
קיץ תשע"ו ,2016 ,שאלונים135 ,001108 :
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.

הנבחנים נדרשו לענות על חמש מן השאלות ) 8-1לכל שאלה  20 -נקודות(
שאלה 1
סעיף א'

נקודות דמיון בין רבקה לאברהם )על הנבחן לציין דוגמה אחת מכל קטע ולהסבירה(:
בראשית י"ב:
-

בשני הכתובים אברהם ורבקה מקבלים ברכה לריבוי הזרע וירושת הארץ :בראשית י"ב:
ֹאמרוּ
אָרץ הַ זֹּאת" .בראשית כ"ד" :וַ יְ בָ ְרכוּ אֶ תִ -רבְ ָקה וַ יּ ְ
"ְאֶ עֶ ְשׂ לְ גוֹי גָּדוֹל ...לְ זַ ְר ֲע אֶ ֵתּן אֶ ת-הָ ֶ
ירשׁ זַ ְרעֵ אֵ ת ַשׁעַ ר שֹׂנְאָיו".
לָהּ אֲ חֹתֵ נוּ אַ ְתּ הֲ יִ י לְ אַלְ פֵ י ְרבָ בָ ה וְ יִ ַ

-

בשני הכתובים אברהם ורבקה מביעים נכונות לעזוב את מקום מגוריהם ולבוא אל ארץ כנען:
אָרץ אֲ ֶשׁר
וּמבֵּ ית אָבִ י אֶ ל-הָ ֶ
וּממּ ֹול ְַד ְתּ ִ
אַר ְצ ִ
בראשית י"ב " :וַ יֹּאמֶ ר יְ הוָ ה אֶ ל-אַבְ ָרם ֶל -לְ מֵ ְ
ֹאמרוּ אֵ לֶיהָ
אַראֶ ךָּ ...וַ ֵיּ ֶל אַבְ ָרם כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר אֵ לָיו יְ ה ָוה" .בראשית כ"ד" :וַ יִּ ְק ְראוּ לְ ִרבְ ָקה וַ יּ ְ
ְ
הֲ תֵ לְ כִ י עִ ם-הָ ִאישׁ הַ זֶּ ה וַ תֹּאמֶ ר אֵ ֵל ".

בראשית י"ח:
-

בשני הכתובים אברהם ורבקה מוצגים כמכניסי אורחים :בראשית י"חַ " :ויִּ ַקּח חֶ ְמאָה וְ חָ לָב
וּבֶ ן-הַ בָּ ָקר אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה וַ יִּ ֵתּן לִ פְ נֵיהֶ ם וְ הוּא-עֹמֵ ד ֲעלֵיהֶ ם ַתּחַ ת הָ עֵ ץ וַ יֹּא ֵכלוּ" .בראשית כ"ד:
"וַ תֹּאמֶ ר אֵ לָיו גַּםֶ -תּבֶ ן גַּםִ -מ ְספּוֹא ַרב עִ מָּ נוּ גַּם-מָ קוֹם לָלוּן".

-

בשני הכתובים אברהם ורבקה פועלים בזריזות :בראשית י"ח" :וַ יְ מַ הֵ ר אַבְ ָרהָ ם הָ אֹהֱ לָה אֶ ל-
לוּשׁי וַ ע ֲִשׂי עֻגוֹת .וְ אֶ ל-הַ בָּ ָקר ָרץ אַבְ ָרהָ ם וַ יִּ ַקּח בֶּ ן-בָּ ָקר
סלֶת ִ
ָשׂ ָרה וַ יֹּאמֶ ר מַ הֲ ִרי ְשׁ שׁ ְס ִאים ֶקמַ ח ֹ
ַר וָ טוֹב וַ יִּ ֵתּן אֶ ל-הַ נַּעַ ר וַ יְ מַ הֵ ר ַלעֲשׂוֹת אֹתוֹ" .בראשית כ"ד" :וַ ְתּמַ הֵ ר וַ ְתּעַ ר כַּ ָדּהּ אֶ ל-הַ שּׁ ֶֹקת
וַ ָתּ ָרץ עוֹד אֶ ל-הַ בְּ אֵ ר לִ ְשׁאֹב וַ ִתּ ְשׁאַב לְ ָכל-גְּ מַ לָּיו".

-

בשני הכתובים אברהם ורבקה עושים מעבר לנדרש מהם :בראשית י"ח" :וְ אֶ ְקחָ ה פַ ת-לֶחֶ ם
לוּשׁי וַ ע ֲִשׂי
סלֶת ִ
וְ סַ עֲדוּ לִ בְּ ֶכם  ...וַ יְ מַ הֵ ר אַבְ ָרהָ ם הָ אֹהֱ לָה אֶ לָ -שׂ ָרה וַ יֹּאמֶ ר מַ הֲ ִרי ְשׁ שׁ ְס ִאים ֶקמַ ח ֹ
עֻגוֹת .וְ אֶ ל-הַ בָּ ָקר ָרץ אַבְ ָרהָ ם וַ יִּ ַקּח בֶּ ן-בָּ ָקר ַר וָ טוֹב וַ יִּ ֵתּן אֶ ל-הַ נַּעַ ר וַ יְ מַ הֵ ר ַלעֲשׂוֹת אֹתוֹ".
בראשית כ"ד" :וַ תֹּאמֶ ר ְשׁתֵ ה אֲ ֹדנִי וַ ְתּמַ הֵ ר וַ תּ ֶֹרד כּ ַָדּהּ עַ ל-י ָָדהּ וַ ַתּ ְשׁ ֵקהוּ .וַ ְתּ ַכל לְ הַ ְשׁקֹת ֹו וַ תֹּאמֶ ר
גַּם לִ גְ מַ לֶּי אֶ ְשׁאָב עַ ד ִאם-כִּ לּוּ לִ ְשׁתֹּת".

סעיף ב'

החריגה מהדגם המקובל של סיפורי האירוסין במקרא :לא החתן שואב מים עבור הכלה ,אלא
הכלה שואבת מים עבור בא-כוחו )שליחו( של החתן )החתן לא נמצא כלל על שפת הבאר(.
חריגה זו רומזת על ההתנהלות בעתיד באופן הבא :סצנת הדפוס של האירוסין ליד הבאר רומזת
לחילופי תפקידים בין רבקה ובין יצחק .רבקה היא הדמות החזקה מבין שניהם .יצחק הוא
הדמות הסבילה ,ורבקה היא הדמות החזקה והפעילה .אופייה זה יודגש ויתעצם בסיפור גניבת
הברכה מעשיו ובמרמת יצחק.
שאלה 2
סעיף א'

הסבר הדימוי" :היה לבה כלב הארי" – ספורנו מדמה את ליבה של תמר ללב אריה ,משמע היא
הייתה אמיצה וחזקה.
שתי דוגמאות מהפסוקים המוכיחות כי תמר ראויה לתיאור המדמה את לבה ללב האריה:
 תמר המבינה ששלה גדל ,וכי אין בכוונתו של יהודה לתת לו לייבם אותה ,מחליטה לנקוטבתחבולה אמיצה כדי להרות .היא מתחפשת לזונה ובכך היא מסתכנת בכבודה ובחייה )כי ,לו
היו מזהים אותה הרי שהיו מענישים אותה במוות(" :וַ ָתּסַ ר בִּ גְ ֵדי אַלְ ְמנוּתָ הּ מֵ עָ לֶיהָ וַ ְתּכַ ס
בַּ צָּ עִ יף וַ ִתּ ְתעַ לָּף וַ ֵתּ ֶשׁב בְּ פֶ תַ ח עֵ ינַיִ ם אֲ ֶשׁר עַ לֶ -דּ ֶר ִתּ ְמנָתָ ה כִּ י ָראֲ תָ ה כִּ י-ג ַָדל ֵשׁלָה וְ ִהוא א-נ ְִתּנָה
הוּדה וַ יּ ְַח ְשׁבֶ הָ לְ ז ֹונָה כִּ י כִ ְסּתָ ה פָּ נֶיהָ ".
ל ֹו לְ ִא ָשּׁה .וַ יִּ ְראֶ הָ יְ ָ
 לאחר שיהודה שומע כי הרתה תמר ,הוא מצווה להענישה במוות בשריפה .תמר המוצאתלשריפה ,מגלה אומץ רב ותושייה ושולחת אל יהודה את חפציו המזהים ,כדי להבהיר לו
שהוא האבִ " :הוא מוּצֵ את וְ ִהיא ָשׁלְ חָ ה אֶ ל-חָ ִמיהָ לֵאמֹר לְ ִאישׁ אֲ ֶשׁר-אֵ לֶּה לּ ֹו אָנֹכִ י הָ ָרה וַ תֹּאמֶ ר
הַ כֶּר-נָא לְ ִמי הַ חֹתֶ מֶ ת וְ הַ פְּ ִתילִ ים וְ הַ מַּ טֶּ ה הָ אֵ לֶּה".

סעיף ב'

המעמד האישי של האלמנה הנזכרת בסוף החוק האשורי – אם בעלה וחמיה מתו ואין לה בן ,הרי
שהיא משוחררת ,וזכאית לגור בכל מקום שתחפוץ.
לעומת זאת ,מעמדה של תמר ,כפי שיהודה מגדיר אותו בפסוק  11הוא :תמר היא כלתו
ובאחריותו ,לכן הוא שולח אותה לבית אביה ושם עליה להמתין עד שיגדל שלה – היא אינה
משוחררת מביתו של בעלה ,על אף שאין לה בנים.
הסיבה להבדל היא זהות המייבם .בחוק האשורי החם יכול לייבם את כלתו ,לכן אם הוא מת הרי
שהיא משוחררת .בתנ"ך המייבם הוא אחי הנפטר )הגיס( ,וליהודה יש עוד בן אחד האמור לייבם
את תמר ,לכן היא אינה חופשיה והיא נשלחת לבית אביה עד ששלה יגדל.
או :בחוק האשורי ,החם ,הפטריארך ,מת ,ואילו במקרא החם ,הפטריארך חי .לכן ,תמר תלויה
בהחלטתו.
שאלה 3
סעיף א'

) (1יש הטוענים כי מהקטע עולה ניסיון להשוות את מעמד הבנות למעמד הבנים בנוגע לירושת
נחלה :בנות צלפחד מגיעות למשה ואומרות לו כי אביהן נפטר ללא בנים ,ללא יורש ,ועל כן הן
מבקשות ממנו שיאפשר להן לרשת את נחלת אביהן .זאת ,בניגוד למקובל באותה התקופה ,בה
נשים לא ירשוְ " :תּנָה-לָּנוּ אֲ חֻ זָּ ה בְּ ת ֹו אֲ חֵ י אָבִ ינוּ" .אלוהים ,לאחר ששומע את טענת הבנות ,אומר
למשה שיאפשר להן לרשת את הנחלה המדוברת" :תֹן ִתּ ֵתּן לָהֶ ם אֲ חֻ זַּ ת נַחֲ לָה בְּ ת ֹו אֲ חֵ י אֲ בִ יהֶ ם
וְ הַ עֲבַ ְר ָתּ אֶ ת-נַחֲ לַת אֲ בִ יהֶ ן לָהֶ ן" .בעקבות זאת ,נחקק חוק ,אשר משווה את מעמדן של בנות
למעמדם של בנים בירושת נחלה "אֶ ל-בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ְתּ ַדבֵּ ר לֵאמֹר ִאישׁ כִּ י-יָמוּת וּבֵ ן אֵ ין ל ֹו וְ הַ עֲבַ ְר ֶתּם
אֶ ת-נַחֲ לָת ֹו לְ בִ תּ ֹו".
מצד שני ,יש הטוענים כי בפרק זה אין ניסיון להשוות את מעמד הבנות למעמד הבנים בנוגע
לירושת נחלה .ניתן לראות בכך שבחוקי הירושה ,הנקבעים לאחר פנייתן של בנות צלפחד ,נשים
"אישׁ כִּ י-יָמוּת וּבֵ ן אֵ ין ל ֹו וְ הַ עֲבַ ְר ֶתּם אֶ ת-נַחֲ לָת ֹו לְ בִ תּ ֹו" .או :הנשים
יורשות רק אם אין להן אחיםִ :
היחידות שיכולות לרשת הן בנות ביולוגיות של האב המת ,כאשר שאר היורשים בחוק הירושה הם
גברים" :וְ אֶ ל-בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ְתּ ַדבֵּ ר לֵאמֹר ִאישׁ כִּ י-יָמוּת וּבֵ ן אֵ ין ל ֹו וְ הַ עֲבַ ְר ֶתּם אֶ ת-נַחֲ לָת ֹו לְ בִ תּ ֹו .וְ ִאם-
אַחים וּנְתַ ֶתּם אֶ ת-נַחֲ לָת ֹו לַאֲ חֵ י אָבִ יוִ ְ .אם-אֵ ין
אֵ ין ל ֹו בַּ ת וּנְתַ ֶתּם אֶ ת-נַחֲ לָת ֹו לְ אֶ חָ יוִ .אם-אֵ ין ל ֹו ִ
אַחים לְ אָבִ יו וּנְתַ ֶתּם אֶ ת-נַחֲ לָת ֹו לִ ְשׁאֵ ר ֹו הַ ָקּרֹב אֵ לָיו ִמ ִמּ ְשׁפַּ ְחתּ ֹו וְ י ַָרשׁ אֹתָ הּ" .או :השימוש בפועל
ִ
"וְ הַ עֲבַ ְר ֶתּם" ,כאשר מוסרים את הנחלה לבנות ,לעומת הפועל "וּנְתַ ֶתּם" ,כאשר מוסרים את
הנחלה לבנים ,מדגישה כי מסירת הנחלה לבנות היא מסירה זמנית ,עד שהבחורה תתחתן ונחלתה
תעבור לבעלה או לבניה.
) (2ההבדל בין המסופר בין איוב לבין החוק בבמדבר בנוגע לירושת הבנות הוא :בניגוד לנאמר
בחוק ,בנותיו של איוב יורשות נחלה ,למרות שיש להן אחים .או :בניגוד למסופר בחוק ,בנותיו של
איוב יורשות את הנחלה בעוד אביהן בחיים.

סעיף ב'

בחברה פטריארכלית ,בניו של אדם הם שממשיכים את שמו על הנחלה המשפחתית .כאשר בנות
צלפחד אומרות כי אביהן מת ללא בנים ,לא יהיה מי שימשיך את שמו של צלפחד ,במידה והן לא
תירשנה את נחלתו ,וכך ייגרע שם אביהן מנחלתו.

שאלה 4
סעיף א'

ביסוס והסבר דעת חז"ל לפיה ,רחב התגיירה )על הנבחן לציין אחד(:
-

אָרץ ִמפְּ נֵיכֶ ם"
אָרץ וְ כִ י-נָפְ לָה אֵ ימַ ְת ֶכם עָ לֵינוּ וְ כִ י ָנמֹגוּ כָּ ל-י ְֹשׁבֵ י הָ ֶ
"י ַָדעְ ִתּי כִּ י-נָתַ ן יְ הוָ ה ָל ֶכם אֶ ת-הָ ֶ
– רחב מכירה בה' ,ויודעת כי בזכותו הניצחון של בני ישראל על עמי כנען מובטח .מכאן שרחב
קיבלה על עצמה את האמונה בה'.

-

"וַ נּ ְִשׁמַ ע וַ יִּ מַּ ס לְ בָ בֵ נוּ וְ אָ -קמָ ה עוֹד רוּחַ בְּ ִאישׁ ִמפְּ נֵיכֶם כִּ י יְ הוָ ה אֱ הֵ יכֶם הוּא אֱ ִהים בַּ ָשּׁמַ יִ ם
אָרץ ִמ ָתּחַ ת" – רחב מכירה בה' כאל השולט בכל.
ִממַּ עַ ל וְ עַ ל-הָ ֶ

סעיף ב'

תושיית רחב מעמידה את דמויות הגברים באור נלעג )על התלמיד להביא שתי ראיות ולהסבירן(:
-

עם הגעת שליחי המלך לביתה בחיפוש אחר המרגלים ,רחב מעמידה פני אזרחית תמימה,
הדואגת לטובת אנשי עירה .היא שולחת את שליחי המלך למרדף שווא אחר המרגלים,
וגורמת להם לעזוב את ביתה במהירות ,מבלי לערוך בו חיפוש" :כֵּן בָּ אוּ אֵ לַי הָ אֲ נ ִָשׁים וְ א
י ַָדעְ ִתּי מֵ אַיִ ן הֵ מָּ ה .וַ יְ ִהי הַ ַשּׁעַ ר לִ ְסגּוֹר בַּ ח ֶֹשׁ וְ הָ אֲ נ ִָשׁים יָצָ אוּ א י ַָדעְ ִתּי אָנָה הָ לְ כוּ הָ אֲ נ ִָשׁים ִר ְדפוּ
מַ הֵ ר אַחֲ ֵריהֶ ם כִּ י תַ ִשּׂיגוּם" .כך ,מוצגים שליחי המלך כפתיים.

-

כאשר המרגלים יוצאים מבית רחב ,היא נותנת להם הנחיות מפורשות כיצד להימנע מפגישה
בשליחי המלך המחפשים אחריהם :להסתתר באזור ההר למשך שלושה ימים ,ורק לאחר מכן
לצאת לדרך חזרה למקום ממנו הגיעו" :וַ תֹּאמֶ ר לָהֶ ם הָ הָ ָרה לֵּכוּ פֶּ ן-יִ פְ גְּ עוּ בָ כֶם הָ ר ְֹדפִ ים
וְ נ ְַחבֵּ תֶ ם ָשׁמָּ ה ְשׁ ֶשׁת י ִָמים עַ ד שׁוֹב הָ ר ְֹדפִ ים וְ אַחַ ר ֵתּלְ כוּ לְ ַד ְרכְּ ֶכם" .תושיית רחב מציגה את
המרגלים ,כמי שלא ניתן לסמוך עליהם ,וכמי שאינם יודעים בעצמם כיצד לפעול.

-

רחב יודעת לצטט תורה ,בניגוד ליהושע .היא יודעת שה' ייתן את כל יושבי הארץ ביד בני
ישראל .אילו יהושע היה מפנים את הפסוקים האלה ,לא היה שולח מרגלים ליריחו ,שהרי
אָרץ וְ כִ י-נָפְ לָה אֵ ימַ ְתכֶ ם עָ לֵינוּ
נצחונו הובטח מראש על ידי ה'" :י ַָדעְ ִתּי כִּ י-נָתַ ן יְ הוָ ה ָלכֶם אֶ ת-הָ ֶ
אָרץ ִמפְּ נֵי ֶכם".
וְ כִ י ָנמֹגוּ כָּ ל-י ְֹשׁבֵ י הָ ֶ

שאלה 5
סעיף א'

דבורה זקוקה לברק כדי להילחם בכנענים ,כי ה' בחר בו להוביל את המלחמה" :ו ִַתּ ְשׁלַח וַ ִתּ ְק ָרא
לְ בָ ָרק בֶּ ן-אֲ בִ ינֹעַ ם ִמ ֶקּ ֶדשׁ נַפְ ָתּלִ י וַ תֹּאמֶ ר אֵ לָיו הֲ א ִצ ָוּה יְ הוָ ה אֱ הֵ י-יִ ְשׂ ָראֵ ל ֵל וּמָ ַשׁכְ ָתּ בְּ הַ ר ָתּבוֹר
וּמבְּ נֵי זְ בֻלוּן" .או" :וַ תֹּאמֶ ר ְדּב ָֹרה אֶ ל-בָּ ָרק קוּם כִּ י זֶ ה
וְ ל ַָק ְח ָתּ עִ ְמּ ע ֲֶשׂ ֶרת אֲ לָפִ ים ִאישׁ ִמבְּ נֵי נַפְ ָתּלִ י ִ
יס ָרא בְּ י ֶָד הֲ א יְ הוָ ה יָצָ א לְ פָ נֶי ".
הַ יּוֹם אֲ ֶשׁר נָתַ ן יְ הוָ ה אֶ תִ -ס ְ
או :ברק כמצביא מצליח ללכד את העם ולאסוף לוחמים משבטים שונים" :וַ יַּזְ עֵ ק בָּ ָרק אֶ ת-זְ בוּלֻן
וְ אֶ ת-נַפְ ָתּלִ י ֶק ְד ָשׁה וַ יַּעַ ל בְּ ַרגְ לָיו ע ֲֶשׂ ֶרת אַלְ פֵ י ִאישׁ".
ברק זקוק לדבורה כדי להילחם בכנענים ,כי היא נביאה .באמצעותה ,הוא יוכל לקבל את דבר ה'
גם בשדה הקרבְ " :וּדבו ָֹרה ִא ָשּׁה נְבִ יאָה".
סעיף ב'

מטרת ההגזמה בתיאור גבורת סיסרא היא להדגיש את גודל מפלתו :סיסרא ,על אף כוחו העצום
וגבורתו ,הומת בסופו של דבר על ידי אישה .או :להעצים את כוחו של ה' :למרות גבורתו
המוגזמת של סיסרא ,ה' הביא למפלתו )ועוד בידי אישה(.
שאלה 6
סעיף א'

מנוח עושה כל מה שאשתו נמנעה בדעת וביודעין לעשות ,כדי להוכיח את היענותו לבשורה
ומבשרה:
 "וַ יֹּאמֶ ר מָ נוֹחַ אֶ ל-מַ לְ אַ יְ הוָ ה נַעְ ְצ ָרה-נָּא אוֹתָ וְ ַנ ֲע ֶשׂה לְ פָ נֶי גְּ ִדי עִ זִּ ים" – מנוח המעוניין לכבדאת מבשר הבשורה ,מציע לו ארוחה .הוא אינו מבין שמדובר במלאך ה' שאינו אוכל כדרכם
של בני האדם )לעומת אשתו ,שהבינה זאת ולכן לא הציעה לו כל דבר מאכל(.
 "וַ יֹּאמֶ ר מָ נוֹחַ אֶ ל-מַ לְ אַ יְ הוָ ה ִמי ְשׁמֶ כִּ יָ -יבֹא דבריך ) ְדבָ ְר ( וְ כִ בַּ ְדנוּ " – מנוח שואל אתהמבשר לשמו ,כדי לכבדו עם התגשמות בשורתו )הולדת הבן( .הוא אינו מבין שמדובר במלאך
ה' ,שמו הוא סודי ואינו נמסר לבני אדם )דבר שאשתו הבינה למן ההתחלה ולכן לא שאלה את
המלאך לשמו(.
סעיף ב'

תגובות המלאך מלמדות שמנוח לא השיג את מבוקשו .המלאך עונה בסירוב לבקשות מנוח ,דבר
המעיד על כך שנכשל להוכיח למבשר ,שהוא מיטיב מאשתו להיענות לבשורה ומבשרה )על הנבחן
להציג ביסוס אחד(:
 כאשר מלאך ה' מתגלה בשנית למנוח ,לפי בקשתו ,כדי לדעת איך לנהוג בילד שיוולד ,המלאךחוזר על דברי אשת מנוח ,מבלי לציין את הדברים שהיא השמיטה בפני מנוח" :וַ יֹּאמֶ ר מַ לְ אַ
יְ הוָ ה אֶ ל-מָ נוֹחַ ִמכֹּל אֲ ֶשׁר-אָמַ ְר ִתּי אֶ ל-הָ ִא ָשּׁה ִתּ ָשּׁמֵ רִ .מכֹּל אֲ ֶשׁר-יֵצֵ א ִמגֶּפֶ ן הַ יַּיִ ן א תֹאכַ ל וְ יַיִ ן
יתיהָ ִתּ ְשׁמֹר".
וְ ֵשׁכָר אַלֵ -תּ ְשׁ ְתּ וְ כָ ל-טֻ ְמאָה אַל-תֹּא ַכל כֹּל אֲ ֶשׁרִ -צוִּ ִ

-

על הזמנתו של מנוח לסעודה ,המלאך מסרב ומציע לו להעלות את הסעודה כקורבן לה':
"וַ יֹּאמֶ ר מַ לְ אַ יְ הוָ ה אֶ ל-מָ נוֹחַ ִאםַ -תּעְ ְצ ֵרנִי א-אֹכַ ל בְּ ל ְַחמֶ וְ ִאםַ -תּע ֲֶשׂה ֹעלָה לַיהוָ ה ַתּ ֲע ֶלנָּה".
על שאלת מנוח לשמו של המלאך ,המלאך מבהיר לו מפורשות ששמו סודי והוא אינו יכול
למסור לו אותו" :וַ יֹּאמֶ ר ל ֹו מַ לְ אַ יְ הוָ ה לָמָּ ה זֶּ ה ִתּ ְשׁאַל לִ ְשׁ ִמי וְ הוּא-פֶ לִ אי".

שאלה 7
סעיף א'

ראיות לכך שהתנהגותה ודבריה של אביגיל במדרש שונים מהתיאור המקראי )על הנבחן להביא
ולהסביר שתי ראיות(:
-

על פי המדרש ,אביגיל באה בטענות כלפי דוד ורצונו להרוג את משפחתה" :אדוני דוד ,מה אני
עשיתי? בני מה עשו?" .לעומת זאת ,בשמואל א אביגיל נכנעת בפני דוד" :וַ ְתּמַ הֵ ר וַ ֵתּ ֶרד מֵ עַ ל
אָרץ".
הַ חֲ מוֹר וַ ִתּפֹּל לְ אַ פֵּ י ָדוִ ד עַ ל-פָּ נֶיהָ וַ ִתּ ְשׁ ַתּחוּ ֶ

-

על פי המדרש ,אביגיל טוענת כי לא עשתה דבר נגד דוד ומתנערת ממעשי נבל" :אני מה
עשיתי?" .לעומת זאת ,בשמואל א אביגיל מטילה את האשמה בה עצמה" :בִּ י-אֲ נִי אֲ ֹדנִי הֶ עָ וֹן".

-

על פי המדרש ,אביגיל מטילה ספק במלכותו של דוד" :ומלך אתה?" .לעומת זאת ,בשמואל א
אביגיל טוענת שה' בחר בדוד למלך" :וְ הָ יָה כִּ יַ -יע ֲֶשׂה יְ הוָ ה לַא ֹדנִי כְּ כֹל אֲ ֶשׁרִ -דּבֶּ ר אֶ ת-הַ טּוֹבָ ה
עָ לֶי וְ ִצוְּ לְ נָגִ יד עַ ל-יִ ְשׂ ָראֵ ל".

סעיף ב'

לדעתי ,המדרש מציג את אביגיל באור שונה מהמקרא ,על מנת להסביר מדוע דוד נשא אותה
לאישה בסופו של דבר .מדובר באישה חזקה ,שמעיזה לצאת כנגד החלטת דוד בגלוי ואינה חוששת
לומר לו שהוא עדיין לא מלך .דוד ,שראה בתכונות אלה תכונות מרשימות ,מיהר לשאת אותה
לאישה לאחר מות נבל.
או :המקרא מציין מפורשות שאביגיל הייתה אישה חכמה ,והמדרש מעוניין להראות פנים שונות
לחכמתה מאלה המתוארות במקרא )לא רק התרפסות וחנופה ,אלא גם תעוזה ונחישות(.
או :חכמתה של אביגיל באה לידי ביטוי בפנייה אל הרציונל של דוד ,וביציאה כנגד עונש קיבוצי.

שאלה 8
סעיף א'

מעשיה של רצפה בת איה בפסוק  10מעוררים את אהדת הקורא כלפיה:
-

רצפה מכסה את גוויות המתים במשך כל ימות הקיץ ,בתנאי מזג אויר קשים" :וַ ִת ַקח ִר ְצפָ ה
בַ ת-אַיָה אֶ ת הַ ַשק וַ תַ טֵּ הוּ לָהּ אֶ ל הַ צוּר ִמ ְת ִחלַת ָק ִציר עַ ד נִתַ מַ יִ ם ֲעלֵיהֶ ם ִמן הַ ָשמָ יִ ם".

-

רצפה שומרת על גופות המתים מפגיעות בעלי חיים ,בכדי למנוע את ביזוי הגופות של יקיריה:
"וְ א-נ ְָתנָה עוֹף הַ ָשּׁמַ יִ ם ָלנוּחַ ֲעלֵיהֶ ם יוֹמָ ם וְ אֶ ת-חַ יַּת הַ ָשּׂ ֶדה לָיְ לָה".

סעיף ב'

) (1בתגובה של דוד לפעולות רצפה בת איה בא לידי ביטוי ניצחון היחיד על הממסד .היא אישה
יחידה ,אשר שומרת על גופות המוקעים" :וַ ִתּ ַקּח ִר ְצפָּ ה בַ ת-אַ יָּה אֶ ת-הַ ַשּׂק וַ ַתּטֵּ הוּ לָהּ אֶ ל-הַ צּוּר
ִמ ְתּ ִחלַּת ָק ִציר עַ ד נ ִַתּ -מַ יִ ם ֲעלֵיהֶ ם ִמן-הַ ָשּׁמָ יִ ם וְ א-נ ְָתנָה עוֹף הַ ָשּׁמַ יִ ם לָנוּחַ ֲעלֵיהֶ ם יוֹמָ ם וְ אֶ ת-חַ יַּת
הַ ָשּׂ ֶדה לָיְ לָה" ,ודוד ,המייצג את הממסד ,בזכות מעשיה ,מביא את המוקעים לקבורה" :וַ יֻּגַּד לְ ָדוִ ד
מּוּקעִ ים וַ יִּ ְקבְּ רוּ."...
אֵ ת אֲ ֶשׁר-עָ ְשׂתָ ה ִר ְצפָּ ה בַ ת-אַ יָּה ...וַ יַּאַ ְספוּ אֶ ת-עַ ְצמוֹת הַ ָ
) (2היציאה של היחיד נגד הממסד מקבלת חיזוק והצדקה בפסוק  14משום שרק לאחר הבאת
עצמות המוקעים לקבורה על ידי דוד ,אלוהים נעתר לארץ והבצורת מסתיימת" :וַ יֵּעָ תֵ ר אֱ ִהים
ָאָרץ אַחֲ ֵרי-כֵ ן".
ל ֶ

