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   נקודות) 20 -(לכל שאלה  8-1מן השאלות  חמשהנבחנים נדרשו לענות על 

  

  1שאלה 

  סעיף א'

  מכל קטע ולהסבירה): אחתגמה נקודות דמיון בין רבקה לאברהם (על הנבחן לציין דו

  בראשית י"ב: 

בשני הכתובים אברהם ורבקה מקבלים ברכה לריבוי הזרע וירושת הארץ: בראשית י"ב:  -

 ַוֹּיאְמרּו ִרְבָקה- ֶאת ַוְיָבְרכּוַהֹּזאת". בראשית כ"ד: " ָהָאֶרץ-ֶאת ֶאֵּתן ָּגדֹול... ְלַזְרֲע ְלגֹוי " ְֶאֶעְׂש

 ׂשְֹנָאיו". ַׁשַער ֵאת ַזְרֵע ְוִייַרׁש ְרָבָבה ְלַאְלֵפי ִייהֲ  ַאְּת  ֲאֹחֵתנּו ָלּה

גוריהם ולבוא אל ארץ כנען: מבשני הכתובים אברהם ורבקה מביעים נכונות לעזוב את מקום  -

 ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ- ֶאל ָאִבי ּוִמֵּבית ּוִמּמֹוַלְדְּת ֵמַאְרְצ ְל-ֶל ַאְבָרם- ֶאל ְיהָוה בראשית י"ב: " ַוֹּיאֶמר

ְיהָוה". בראשית כ"ד: "ַוִּיְקְראּו ְלִרְבָקה ַוֹּיאְמרּו ֵאֶליָה  ֵאָליו ִּדֶּבר ַּכֲאֶׁשר ַאְבָרם ַוֵּיֶל ַאְרֶאָּך...

 ."ָהִאיׁש ַהֶּזה ַוֹּתאֶמר ֵאֵל-ֲהֵתְלִכי ִעם

 

  בראשית י"ח:

 ְוָחָלב ֶחְמָאה חבשני הכתובים אברהם ורבקה מוצגים כמכניסי אורחים: בראשית י"ח: "ַוִּיַּק  -

ַוֹּיאֵכלּו". בראשית כ"ד:  ָהֵעץ ַּתַחת ֲעֵליֶהם ֹעֵמד- ְוהּוא ִלְפֵניֶהם ַוִּיֵּתן ָעָׂשה ֲאֶׁשר ַהָּבָקר-ּוֶבן

 ָללּון". ָמקֹום- ַּגם ִעָּמנּו ַרב ִמְסּפֹוא-ַּגם ֶּתֶבן- ַּגם ֵאָליו "ַוֹּתאֶמר

  

  

  

  

 

  בחינת הבגרותפתרון 
 יחידת הלימוד החמישית –בתנ"ך 

 135, 001108, שאלונים: 2016, וקיץ תשע"

 מוגש ע"י צוות המורים של "יואל גבע"

http://my.geva.co.il


 

 

- ֶאל ָהֹאֱהָלה ַאְבָרָהם בראשית י"ח: "ַוְיַמֵהרבשני הכתובים אברהם ורבקה פועלים בזריזות:  -

ׁש ַמֲהִרי ַוֹּיאֶמר ָׂשָרה  ָּבָקר- ֶּבן ַוִּיַּקח ַאְבָרָהם ָרץ ַהָּבָקר- ְוֶאל. ֻעגֹות ַוֲעִׂשי לּוִׁשי ֹסֶלת ֶקַמח ְסִאים ְׁש

 ַהֹּׁשֶקת-ֶאל ַּכָּדּה ַוְּתַער ַמֵהרֹאתֹו". בראשית כ"ד: "ַוְּת  ַלֲעׂשֹות ַוְיַמֵהר ַהַּנַער-ֶאל ַוִּיֵּתן ָוטֹוב ַר

 ְּגַמָּליו".-ְלָכל ַוִּתְׁשַאב ִלְׁשֹאב ַהְּבֵאר- ֶאל עֹוד ַוָּתָרץ

 ֶלֶחם-ַפת בשני הכתובים אברהם ורבקה עושים מעבר לנדרש מהם: בראשית י"ח: "ְוֶאְקָחה -

ׁש ַמֲהִרי רַוֹּיאמֶ  ָׂשָרה-ֶאל ָהֹאֱהָלה ַאְבָרָהם ַוְיַמֵהר ... ִלְּבֶכם ְוַסֲעדּו  ַוֲעִׂשי לּוִׁשי ֹסֶלת ֶקַמח ְסִאים ְׁש

ֹאתֹו".  ַלֲעׂשֹות ַוְיַמֵהר ַהַּנַער-ֶאל ַוִּיֵּתן ָוטֹוב ַר ָּבָקר- ֶּבן ַוִּיַּקח ַאְבָרָהם ָרץ ַהָּבָקר-ְוֶאל .ֻעגֹות

 ַוֹּתאֶמר ְלַהְׁשֹקתוֹ  ַוְּתַכל. ַּתְׁשֵקהּווַ  ָיָדּה-ַעל ַּכָּדּה ַוֹּתֶרד ַוְּתַמֵהר ֲאֹדִני ְׁשֵתה בראשית כ"ד: "ַוֹּתאֶמר

 ִלְׁשֹּתת". ִּכּלּו-ִאם ַעד ֶאְׁשָאב ִלְגַמֶּלי ַּגם

  

  סעיף ב'

 אלא, הכלה עבור מים באשו החתן החריגה מהדגם המקובל של סיפורי האירוסין במקרא: לא

  .)הבאר שפת על כלל נמצא לא החתן( החתן של) שליחו( כוחו-בא עבור מים שואבת הכלה

 רומזת הבאר ליד האירוסין של הדפוס תנהלות בעתיד באופן הבא: סצנתהחריגה זו רומזת על ה

 הוא יצחק .שניהם מבין החזקה הדמות היא רבקה .יצחק ובין רבקה בין תפקידים לחילופי

 גניבת בסיפור ויתעצם יודגש זה אופייה. והפעילה החזקה הדמות היא ורבקה, הסבילה הדמות

  יצחק. מרמתבו עשיומ הברכה

  

  2שאלה 

  סעיף א'

ספורנו מדמה את ליבה של תמר ללב אריה, משמע היא  –הסבר הדימוי: "היה לבה כלב הארי" 

 .חזקההייתה אמיצה ו

  ה לתיאור המדמה את לבה ללב האריה:דוגמאות מהפסוקים המוכיחות כי תמר ראוישתי 

לו לייבם אותה, מחליטה לנקוט  וכי אין בכוונתו של יהודה לתת ,תמר המבינה ששלה גדל -

לו  ,כי( ה ובכך היא מסתכנת בכבודה ובחייהבתחבולה אמיצה כדי להרות. היא מתחפשת לזונ

 ַוְּתַכס ֵמָעֶליהָ  ַאְלְמנּוָתּה ִּבְגֵדי ַוָּתַסר: ")היו מזהים אותה הרי שהיו מענישים אותה במוות

 ִנְּתָנה- א ְוִהוא ֵׁשָלה ָגַדל- ִּכי ָרֲאָתה ִּכי ִּתְמָנָתה ֶּדֶר-ַעל ֲאֶׁשר םֵעיַניִ  ְּבֶפַתח ַוֵּתֶׁשב ַוִּתְתַעָּלף ַּבָּצִעיף

 ".ָּפֶניהָ  ִכְּסָתה ִּכי  ְלזֹוָנה ַוַּיְחְׁשֶבהָ  ְיהּוָדה ַוִּיְרֶאהָ .  ְלִאָּׁשה לוֹ 

לאחר שיהודה שומע כי הרתה תמר, הוא מצווה להענישה במוות בשריפה. תמר המוצאת  -

כדי להבהיר לו  ,אומץ רב ותושייה ושולחת אל יהודה את חפציו המזהים לשריפה, מגלה

 ַוֹּתאֶמר ָהָרה ָאֹנִכי ּלוֹ  ֵאֶּלה- ֲאֶׁשר ְלִאיׁש ֵלאֹמר ָחִמיהָ -ֶאל ָׁשְלָחה ְוִהיא מּוֵצאת ִהואשהוא האב: "

 ".ָהֵאֶּלה ְוַהַּמֶּטה ְוַהְּפִתיִלים ַהֹחֶתֶמת ְלִמי ָנא-ַהֶּכר
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  סעיף ב'

אם בעלה וחמיה מתו ואין לה בן, הרי  –מד האישי של האלמנה הנזכרת בסוף החוק האשורי המע

 וזכאית לגור בכל מקום שתחפוץ. ,שהיא משוחררת

כלתו : תמר היא אהו 11, כפי שיהודה מגדיר אותו בפסוק מעמדה של תמר זאת, לעומת

היא אינה  –גדל שלה המתין עד שילכן הוא שולח אותה לבית אביה ושם עליה ל ,ובאחריותו

  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 

ייבם שהיא משוחררת. בתנ"ך המייבם הוא אחי הנפטר (הגיס), וליהודה יש עוד בן אחד האמור ל

  והיא נשלחת לבית אביה עד ששלה יגדל.ה את תמר, לכן היא אינה חופשי

 ה: בחוק האשורי, החם, הפטריארך, מת, ואילו במקרא החם, הפטריארך חי. לכן, תמר תלויאו

  בהחלטתו.

  

  3שאלה 

  סעיף א'

ניסיון להשוות את מעמד הבנות למעמד הבנים בנוגע לירושת יש הטוענים כי מהקטע עולה ) 1(

רות לו כי אביהן נפטר ללא בנים, ללא יורש, ועל כן הן בנות צלפחד מגיעות למשה ואומנחלה: 

בניגוד למקובל באותה התקופה, בה  זאת, ו שיאפשר להן לרשת את נחלת אביהן.מבקשות ממנ

. אלוהים, לאחר ששומע את טענת הבנות, אומר "ָּלנּו ֲאֻחָּזה ְּבתֹו ֲאֵחי ָאִבינּו- ְּתָנה" :נשים לא ירשו

ֹתן ִּתֵּתן ָלֶהם ֲאֻחַּזת ַנֲחָלה ְּבתֹו ֲאֵחי ֲאִביֶהם " :הנחלה המדוברת למשה שיאפשר להן לרשת את

בעקבות זאת, נחקק חוק, אשר משווה את מעמדן של בנות . "ַנֲחַלת ֲאִביֶהן ָלֶהן- ְוַהֲעַבְרָּת ֶאת

ֵבן ֵאין לֹו ְוַהֲעַבְרֶּתם ָימּות ּו-ִאיׁש ִּכי  ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּתַדֵּבר ֵלאֹמר-ֶאללמעמדם של בנים בירושת נחלה "

 ".ַנֲחָלתֹו ְלִבּתוֹ - ֶאת

ניסיון להשוות את מעמד הבנות למעמד הבנים בנוגע  מצד שני, יש הטוענים כי בפרק זה אין

עים לאחר פנייתן של בנות צלפחד, נשים הנקב ,ניתן לראות בכך שבחוקי הירושה. לירושת נחלה

נשים : האו". ַנֲחָלתֹו ְלִבּתוֹ - לֹו ְוַהֲעַבְרֶּתם ֶאתָימּות ּוֵבן ֵאין - יורשות רק אם אין להן אחים: "ִאיׁש ִּכי

של האב המת, כאשר שאר היורשים בחוק הירושה הם  בנות ביולוגיותהיחידות שיכולות לרשת הן 

-ְוִאם. ַנֲחָלתֹו ְלִבּתוֹ -לֹו ְוַהֲעַבְרֶּתם ֶאתָימּות ּוֵבן ֵאין -ִאיׁש ִּכי  ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּתַדֵּבר ֵלאֹמר-ְוֶאל" :גברים

ֵאין - ִאם.  ְַנֲחָלתֹו ַלֲאֵחי ָאִביו-ֵאין לֹו ַאִחים ּוְנַתֶּתם ֶאת-ִאם. ַנֲחָלתֹו ְלֶאָחיו- ֵאין לֹו ַּבת ּוְנַתֶּתם ֶאת

ימוש בפועל הש :או. ַנֲחָלתֹו ִלְׁשֵארֹו ַהָּקֹרב ֵאָליו ִמִּמְׁשַּפְחּתֹו ְוָיַרׁש ֹאָתּה"- ַאִחים ְלָאִביו ּוְנַתֶּתם ֶאת

סרים את כאשר מו ,כאשר מוסרים את הנחלה לבנות, לעומת הפועל "ּוְנַתֶּתם" ,"ְוַהֲעַבְרֶּתם"

הבחורה תתחתן ונחלתה הנחלה לבנות היא מסירה זמנית, עד שהנחלה לבנים, מדגישה כי מסירת 

 תעבור לבעלה או לבניה.

בניגוד לנאמר : ירושת הבנות הוא) ההבדל בין המסופר בין איוב לבין החוק בבמדבר בנוגע ל2(

: בניגוד למסופר בחוק, בנותיו של אולמרות שיש להן אחים.  ,בחוק, בנותיו של איוב יורשות נחלה

  איוב יורשות את הנחלה בעוד אביהן בחיים.
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  סעיף ב'

בחברה פטריארכלית, בניו של אדם הם שממשיכים את שמו על הנחלה המשפחתית. כאשר בנות 

במידה והן לא  ,לא יהיה מי שימשיך את שמו של צלפחדות כי אביהן מת ללא בנים, ד אומרצלפח

  נה את נחלתו, וכך ייגרע שם אביהן מנחלתו.ירשת

  

  4שאלה 

  סעיף א'

  ):אחדביסוס והסבר דעת חז"ל לפיה, רחב התגיירה (על הנבחן לציין 

ִמְּפֵניֶכם"  ָהָאֶרץ ֹיְׁשֵבי-ָּכל ָנֹמגּו ְוִכי ָעֵלינּו ֵאיַמְתֶכם ָנְפָלה- ְוִכי ָהָאֶרץ-ֶאת ָלֶכם ְיהָוה ָנַתן-ִּכי "ָיַדְעִּתי -

מכאן שרחב  רחב מכירה בה', ויודעת כי בזכותו הניצחון של בני ישראל על עמי כנען מובטח. –

 קיבלה על עצמה את האמונה בה'.

א ְלָבֵבנּו ַוִּיַּמס "ַוִּנְׁשַמע - ֵהיֶכם ְיהָוה ִּכי  ִמְּפֵניֶכם ְּבִאיׁש רּוחַ  עֹוד ָקָמה-ְו ִהים הּוא ֱא  ַּבָּׁשַמִים ֱא

 רחב מכירה בה' כאל השולט בכל. –ִמָּתַחת"  ָהָאֶרץ-ְוַעל ִמַּמַעל

  

  'בסעיף 

  ראיות ולהסבירן): שתיתושיית רחב מעמידה את דמויות הגברים באור נלעג (על התלמיד להביא 

מרגלים, רחב מעמידה פני אזרחית תמימה, עם הגעת שליחי המלך לביתה בחיפוש אחר ה -

הדואגת לטובת אנשי עירה. היא שולחת את שליחי המלך למרדף שווא אחר המרגלים, 

א ָהֲאָנִׁשים ֵאַלי ָּבאּו מבלי לערוך בו חיפוש: "ֵּכן ,וגורמת להם לעזוב את ביתה במהירות  ְו

 ִרְדפּו ָהֲאָנִׁשים ָהְלכּו ָאָנה ָיַדְעִּתי א ָיָצאּו ְוָהֲאָנִׁשים ַּבֹחֶׁש ִלְסּגֹור ַהַּׁשַער ַוְיִהי. ֵהָּמה ֵמַאִין ָיַדְעִּתי

 ם.כך, מוצגים שליחי המלך כפתיי ַתִּׂשיגּום". ִּכי ַאֲחֵריֶהם ַמֵהר

ים מבית רחב, היא נותנת להם הנחיות מפורשות כיצד להימנע מפגישה אכאשר המרגלים יוצ -

סתתר באזור ההר למשך שלושה ימים, ורק לאחר מכן בשליחי המלך המחפשים אחריהם: לה

 ָהֹרְדִפים ָבֶכם ִיְפְּגעּו- ֶּפן ֵּלכּו ָהָהָרה ָלֶהם לצאת לדרך חזרה למקום ממנו הגיעו: "ַוֹּתאֶמר

ֶׁשת ָׁשָּמה ְוַנְחֵּבֶתם ְלַדְרְּכֶכם". תושיית רחב מציגה את  ֵּתְלכּו ְוַאַחר ָהֹרְדִפים ׁשֹוב ַעד ָיִמים ְׁש

 לסמוך עליהם, וכמי שאינם יודעים בעצמם כיצד לפעול. ןרגלים, כמי שלא ניתהמ

תן את כל יושבי הארץ ביד בני ייהיא יודעת שה' . ליהושע בניגוד, תורה לצטט יודעת רחב -

 שהרי, ליריחו מרגלים שולח היה לא, האלה הפסוקים את מפנים היה יהושע ישראל. אילו

 ָעֵלינּו ֵאיַמְתֶכם ָנְפָלה-ְוִכי ָהָאֶרץ- ֶאת ָלֶכם ְיהָוה ָנַתן-ִּכי ָיַדְעִּתי": 'ה ידי על מראש הובטח נצחונו

 ."ִמְּפֵניֶכם ָהָאֶרץ ֹיְׁשֵבי-ָּכל ָנֹמגּו ְוִכי
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  5שאלה 

  סעיף א'

 ַוִּתְקָרא ַוִּתְׁשַלחדבורה זקוקה לברק כדי להילחם בכנענים, כי ה' בחר בו להוביל את המלחמה: "

א ֵאָליו ַוֹּתאֶמר ַנְפָּתִלי ִמֶּקֶדׁש ֲאִביֹנַעם- ןּבֶ  ְלָבָרק ֵהי ְיהָוה ִצָּוה ֲה  ָּתבֹור ְּבַהר ּוָמַׁשְכָּת  ֵל ִיְׂשָרֵאל-ֱא

 הזֶ  ִּכי קּום ָּבָרק- ֶאל ְּדֹבָרה ַוֹּתאֶמר: "או". ְזֻבלּון ּוִמְּבֵני ַנְפָּתִלי ִמְּבֵני ִאיׁש ֲאָלִפים ֲעֶׂשֶרת ִעְּמ ְוָלַקְחָּת 

א ְּבָיֶד ִסיְסָרא-ֶאת ְיהָוה ָנַתן ֲאֶׁשר ַהּיֹום  ".ְלָפֶני ָיָצא ְיהָוה ֲה

 ְזבּוֻלן- ֶאת ָּבָרק ַוַּיְזֵעק: ברק כמצביא מצליח ללכד את העם ולאסוף לוחמים משבטים שונים: "או

  ".ִאיׁש ַאְלֵפי ֲעֶׂשֶרת ְּבַרְגָליו ַוַּיַעל ֶקְדָׁשה ַנְפָּתִלי- ְוֶאת

הוא יוכל לקבל את דבר ה'  ,להילחם בכנענים, כי היא נביאה. באמצעותהק לדבורה כדי ברק זקו

  ".ְנִביָאה ִאָּׁשה ּוְדבֹוָרהגם בשדה הקרב: "

  

  'בסעיף 

סיסרא היא להדגיש את גודל מפלתו: סיסרא, על אף כוחו העצום  מטרת ההגזמה בתיאור גבורת

למרות גבורתו  להעצים את כוחו של ה': :אווגבורתו, הומת בסופו של דבר על ידי אישה. 

 .)ועוד בידי אישה(המוגזמת של סיסרא, ה' הביא למפלתו 

  

  6שאלה 

  סעיף א'

להוכיח את היענותו לבשורה מנוח עושה כל מה שאשתו נמנעה בדעת וביודעין לעשות, כדי 

 ומבשרה: 

מנוח המעוניין לכבד  –" ִעִּזים ְּגִדי ְלָפֶני ֶׂשהְוַנעֲ  אֹוָת ָּנא-ַנְעְצָרה ְיהָוה ַמְלַא-ֶאל ָמנֹוחַ  ַוֹּיאֶמר" -

ה' שאינו אוכל כדרכם הוא אינו מבין שמדובר במלאך  רה, מציע לו ארוחה.את מבשר הבשו

 .)שהבינה זאת ולכן לא הציעה לו כל דבר מאכל ,לעומת אשתושל בני האדם (

מנוח שואל את  –" ְוִכַּבְדנּו )ְדָבְר( דבריך ֹבאיָ -ִּכי ְׁשֶמ ִמי ְיהָוה ַמְלַא-ֶאל ָמנֹוחַ  ַוֹּיאֶמר" -

). הוא אינו מבין שמדובר במלאך המבשר לשמו, כדי לכבדו עם התגשמות בשורתו (הולדת הבן

דבר שאשתו הבינה למן ההתחלה ולכן לא שאלה את ( מו הוא סודי ואינו נמסר לבני אדםשה', 

 .)המלאך לשמו

 

  'בסעיף 

מלאך עונה בסירוב לבקשות מנוח, דבר ה מנוח לא השיג את מבוקשו.מלמדות ש תגובות המלאך

(על הנבחן  המעיד על כך שנכשל להוכיח למבשר, שהוא מיטיב מאשתו להיענות לבשורה ומבשרה

 : )אחדלהציג ביסוס 

כדי לדעת איך לנהוג בילד שיוולד, המלאך  ,כאשר מלאך ה' מתגלה בשנית למנוח, לפי בקשתו -

 ַמְלַא ַוֹּיאֶמרפני מנוח: "במבלי לציין את הדברים שהיא השמיטה  ,מנוח חוזר על דברי אשת

 ְוַיִין ֹתאַכל א ַהַּיִין ִמֶּגֶפן ֵיֵצא-ֲאֶׁשר ִמֹּכל .ִּתָּׁשֵמר ָהִאָּׁשה- ֶאל ָאַמְרִּתי- ֲאֶׁשר ִמֹּכל ָמנֹוחַ -ֶאל ְיהָוה

 ".ִּתְׁשֹמר ִצִּויִתיהָ -רֲאׁשֶ  ֹּכל ֹּתאַכל-ַאל ֻטְמָאה-ְוָכל ֵּתְׁשְּת -ַאל ְוֵׁשָכר
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: 'על הזמנתו של מנוח לסעודה, המלאך מסרב ומציע לו להעלות את הסעודה כקורבן לה -

 ַּתֲעֶלָּנה". ַליהָוה ֹעָלה ַּתֲעֶׂשה- ְוִאם ְּבַלְחֶמ ֹאַכל-א ַּתְעְצֵרִני-ִאם ָמנֹוחַ - ֶאל ְיהָוה ַמְלַא "ַוֹּיאֶמר

לאך מבהיר לו מפורשות ששמו סודי והוא אינו יכול על שאלת מנוח לשמו של המלאך, המ -

 ".ֶפִלאי- ְוהּוא ִלְׁשִמי ִּתְׁשַאל ֶּזה ָלָּמה ְיהָוה ַמְלַא לוֹ  ַוֹּיאֶמרלמסור לו אותו: "

  

  7שאלה 

  סעיף א'

ראיות לכך שהתנהגותה ודבריה של אביגיל במדרש שונים מהתיאור המקראי (על הנבחן להביא 

  ראיות): שתיולהסביר 

ל פי המדרש, אביגיל באה בטענות כלפי דוד ורצונו להרוג את משפחתה: "אדוני דוד, מה אני ע -

 ֵמַעל ַוֵּתֶרד שמואל א אביגיל נכנעת בפני דוד: "ַוְּתַמֵהרבעשיתי? בני מה עשו?". לעומת זאת, 

 ָאֶרץ". ַוִּתְׁשַּתחּו ָּפֶניהָ -ַעל ָדִוד ְלַאֵּפי ַוִּתֹּפל ַהֲחמֹור

אביגיל טוענת כי לא עשתה דבר נגד דוד ומתנערת ממעשי נבל: "אני מה על פי המדרש,  -

 ֹן". ֲאִני ֲאֹדִני ֶהָעו-עצמה: "ִּביבה את האשמה  מטילהעשיתי?". לעומת זאת, בשמואל א אביגיל 

על פי המדרש, אביגיל מטילה ספק במלכותו של דוד: "ומלך אתה?". לעומת זאת, בשמואל א  -

 ַהּטֹוָבה- ֶאת ִּדֶּבר-ֲאֶׁשר ְּכֹכל ַלאֹדִני ְיהָוה ַיֲעֶׂשה-ִּכי וד למלך: "ְוָהָיהאביגיל טוענת שה' בחר בד

 ִיְׂשָרֵאל".- ַעל ְלָנִגיד ְוִצְּו ָעֶלי

  

  'בסעיף 

לדעתי, המדרש מציג את אביגיל באור שונה מהמקרא, על מנת להסביר מדוע דוד נשא אותה 

יזה לצאת כנגד החלטת דוד בגלוי ואינה חוששת לאישה בסופו של דבר. מדובר באישה חזקה, שמע

לומר לו שהוא עדיין לא מלך. דוד, שראה בתכונות אלה תכונות מרשימות, מיהר לשאת אותה 

  לאישה לאחר מות נבל.

: המקרא מציין מפורשות שאביגיל הייתה אישה חכמה, והמדרש מעוניין להראות פנים שונות או

  ק התרפסות וחנופה, אלא גם תעוזה ונחישות). לחכמתה מאלה המתוארות במקרא (לא ר

 יציאה כנגד עונש קיבוצי. בה אל הרציונל של דוד, ויבפני באה לידי ביטוי : חכמתה של אביגילאו

  

  8שאלה 

  סעיף א'

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

"ַוִתַקח ִרְצָפה  :מזג אויר קשים רצפה מכסה את גוויות המתים במשך כל ימות הקיץ, בתנאי -

  ִמן ַהָשָמִים".  ֲעֵליֶהם ַמִים ִנַת ָקִציר ַעד ַהצּור ִמְתִחַלת ֶאל ָלּה ַוַתֵּטהּו ַהַשק ֶאת ַאָיה- ַבת

 :רצפה שומרת על גופות המתים מפגיעות בעלי חיים, בכדי למנוע את ביזוי הגופות של יקיריה -

א   ."ַחַּית ַהָּׂשֶדה ָלְיָלה- ְוֶאת נּוַח ֲעֵליֶהם יֹוָמםָנְתָנה עֹוף ַהָּׁשַמִים לָ - "ְו
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  'בסעיף 

) בתגובה של דוד לפעולות רצפה בת איה בא לידי ביטוי ניצחון היחיד על הממסד. היא אישה 1(

ר ַהּצּו- ַהַּׂשק ַוַּתֵּטהּו ָלּה ֶאל- ַאָּיה ֶאת-ַוִּתַּקח ִרְצָּפה ַבת" :יחידה, אשר שומרת על גופות המוקעים

א-ַמִים ֲעֵליֶהם ִמן-ִמְּתִחַּלת ָקִציר ַעד ִנַּת ַחַּית - ָנְתָנה עֹוף ַהָּׁשַמִים ָלנּוַח ֲעֵליֶהם יֹוָמם ְוֶאת-ַהָּׁשָמִים ְו

ַוּיַֻּגד ְלָדִוד " :מעשיה, מביא את המוקעים לקבורה זכות", ודוד, המייצג את הממסד, בַהָּׂשֶדה ָלְיָלה

 ַעְצמֹות ַהּמּוָקִעים ַוִּיְקְּברּו...".- ְספּו ֶאתַוַּיַאַאָּיה... - ה ַבתָעְׂשָתה ִרְצּפָ -רֵאת ֲאׁשֶ 

הבאת  לאחרמשום שרק  14) היציאה של היחיד נגד הממסד מקבלת חיזוק והצדקה בפסוק 2(

ִהים ר לארץ והבצורת מסתיימת: "תעצמות המוקעים לקבורה על ידי דוד, אלוהים נע ַוֵּיָעֵתר ֱא

  .ֵכן"- ָלָאֶרץ ַאֲחֵרי
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