
 

  
 

  פתרון הבחינה

  תנ"ך
  1382, שאלון: 2020, תש''פ קיץ

  של "יואל גבע"  מורה לתנ''ךמוגש ע"י 

 

 הערות:

 .השאלון לפתרון הצעה בגדר הן כאן המוצגות התשובות. 1

  .לחלק מהשאלות, כאן מוזכרות שאין, וספות תשובות תיתכה. 2

  קודות) 48( המהיגות של משה ודוד – ראשוןפרק 
  

  :קודות) 16 - (לכל שאלה  4-1מהשאלות   שלוש הבחים דרשו לעות על

  

  1 שאלה

  'סעיף א

  הדברים שדיברה מרים החשבים ללשון הרע: )1(

היא מדברת מרים דיברה אודות האישה הכושית שלקח משה. דברים אלו חשבים ללשון הרע, כי 

  בגות אשתו של משה, בגלל צבעה השחור (או כי שא אישה שייה מבלי להיוועץ בה).

מרים טעה שה' איו מדבר רק עם משה אלא גם איתה ועם אהרון. דברים אלו חשבים כלשון או: 

  א איו הביא היחידי לה'.ורע, כי יש בהם התרסה כגד התשאותו של משה, שהה

  : מחלת הצרעת.על דברים אלה מרים קיבלהעוש שה

: שאין זה מוסרי על פי המדרש, הלקח המוסרי שאפשר ללמוד מן הסיפור על מרים והעוש )2(

  להגיד דברים החשבים ללשון הרע, ומי שמשתמש בלשון רעה, סופו להיעש בצרעת.

  

  'סעיף ב

איתם. דברים אלה  , מרים ואהרון טועים שה' איו מדבר רק עם משה, אלא גם2בפסוק ) 1(

מערערים את מעמדו של משה כמהיג, מאחר ולפי דבריהם, משה מוצג כאדם מתשא המשוכע 

שה' מדבר רק איתו ובכך הוא למעשה המהיג היחיד לעם. ביסוס: "הרק אך במשה דבר ה' הלא 

  גם בו".

(על התלמיד להביא  לבסס את מעמדו של משה כמהיג 4-9מטרתם של דברי ה' בפסוקים ) 2(

  ראיה אחת ולהסבירה):

לא כן עבדי משה... פה אל פה  "...אם יהיה ביאכם ה' במראה אליו אתודע בחלום אדבר בו -

 וה' מבהיר שמשה הוא ביא ייחודי ואיו דומה ליתר ביאי ה'. ה' פוה אל ביאי –אדבר בו" 

  ' מתגלה אליו ישירות. באמצעות מראות וחלומות, בעוד שמשה הוא הביא היחיד שה



 

  
 

, ובכך מחזק ה' מציג את משה כעבדו האמן ביותר –"לא כן עבדי משה בכל ביתי אמן הוא"  -

  את מעמדו של משה כמהיג.

  2 שאלה

  'סעיף א

  :האושיות כאדם החורג מן הורמותשל משה, גדולתו המופלגת ) 1(

ולכן יש המטילים  משה איו ידוע,מקום קבורתו של  -"ולא ידע איש את קברתו עד היום הזה" -

  ספק אם אכן מת וקבר או שלקח בצורה לא אושית אל ה'.

משה פטר בגיל מופלג, אך ביגוד  - "ומשה בן מאה ועשרים במתו לא כהתה עיו ולא ס לחה" -

  הוא שאר בשיא כוחו וראייתו לא פחתה. לורמות האושיות,

  :חולשתו ואושיותוהמגמה להמעיט את דמותו ולהציגו על 

  אמר במפורש שמשה פטר, כאחד האדם. -"וימת שם משה" -

לאחר מותו, כדרך כל בי  המחבר המקראי מספר כי משה קבר -"ויקבר אתו בגי בארץ מואב" -

  .האדם

היא למוע פולחן אישיות של האיש.  ,סיבה אפשרית למגמה "להמעיט את דמותו" של משה) 2(

המהיג הראשון לעם, שהושיע את העם בהיסטוריה המקראית, הוא משה הוא דמות חשובה 

בשל כך, עם מותו, העם עלול היה להתחיל לסגוד  מעבדות במצרים, תוך הפגת יסים גדולים.

  למשה (במקום / בוסף לה'), וכדי למוע זאת, הומעטה דמותו.

  'עיף בס             

ברי השבח האמרים על משה ובין ד 4לדעתי, יש סתירה בין הדברים שאלוהים אומר בפסוק 

המחבר משבח את משה ואומר כי הוא היה ביא יחיד במיו,  10-12. בפסוקים 10-12בפסוקים 

 . משה מתואר כמישהיה לו קשר מיוחד עם אלוהים (היה היחיד שראה את אלוהים פים אל פים)

הייו מצפים לאור זאת, שאלוהים בטח בו ולכן שלח אותו למצרים, להיות השליח שלו מול פרעה. 

אלוהים אומר למשה,  4למרות זאת, בפסוק  .להיכס לארץ כעןויתן לו למשה יגמול אלוהים ש

  שהוא לא יוכל להיכס לארץ כען, אלא רק לראות אותה מבחוץ. 

  

  3שאלה 

  'סעיף א

  דוגמה לקרבה הפשית של שמואל לשאול:

שמואל כואב ואבל, את הדחתו של  –..." שאול"ויאמר ה' אל שמואל עד מתי אתה מתאבל על  -

  דבר המעיד על קרבה ביהם. ,שאול מהמלוכה

: "ויהי בבואם וירא את אליאב ויאמר אך דוגמה לדבקותו של שמואל בדמות המלך המוכרת לו

כאשר שמואל רואה את אליאב, הוא בטוח שהוא המיועד להיות למלך, בגלל  –גד ה' משיחו" 

גובהו וקומתו המרשימה. הבחירה דווקא באליאב, ובעת מדבקותו של שמואל בדמות המלך 

  המוכרת לו: שאול שבחר בשל גובהו. 

  

  



 

  
 

  'סעיף ב

ראיות (על התלמיד להביא שתי  הבחירה למשוח דווקא את דוד למלך הייתה מפתיעה) 1(

  ולהסבירן):

אליאב הוא בו הבכור של ישי, לכן  –"ויהי בבואם וירא את אליאב ויאמר אך גד ה' משיחו"  -

  שמואל היה משוכע שהוא יקבל את תפקיד המלך ולא אחיו הקטן.

שמואל וישי, היו משוכעים שהבן שייבחר למלך,  –"  "ויעבר ישי שמה ויאמר גם בזה לא בחר ה' -

  יהיה אחד מילדיו הגדולים של ישי, אך ה' לא בחר בהם, אלא דווקא בדוד הקטן בבים.

היה שמואל  –והה רעה בצאן..."  "ויאמר שמואל אל ישי התמו הערים ויאמר עוד שאר הקטן -

א הופתע שה' לא בחר באף אחד מהם. לכן הו. , ייבחר למלךמשוכע שאחד מביו הגדולים של ישי

  גם ישי היה משוכע שמדובר באחד מביו הגדולים ולכן לא קרא לדוד, אלא שלח אותו אל המרעה.

  : 7הבחירה בדוד סותרת לכאורה את הדברים שה' אומר לשמואל בפסוק ) 2(

"אל תבט אל , ה' וזף בשמואל על בחירתו באליאב, בחירה הובעת ממראה עייים בלבד: 7בפסוק 

  מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו...". 

הבחירה דוד מתואר כבעל מראה מרשים.  –"והוא אדמוי עם יפה עיים וטוב ראי"  על דוד אמר:

  בו לאור תוים אלה היא מפתיעה, מאחר וה' אמר שבחירתו במלך איה ובעת ממראהו החיצוי.

  

  4 שאלה

  'סעיף א

כיצד יתכן שמיכל יתת לפלטיאל בן ליש לאישה,  :האישי של מיכלקושי בהבת המעמד ה) 1(

  ?והרי היא אשתו של דוד

. משמע, עפ"י רש"י מיכל פלטיאל בן ליש מע מיחסי אישות עם מיכל לפי פירוש רש"י:) 2(

  חשבת לאשתו של דוד.

  

  'סעיף ב

    :תווהיחס של דוד למיכל בע מרצוו לבסס את מלכיש הטועים, כי 

המוע מאיטרס פוליטי, מסכים לברית עם אבר, בתאי שתוחזר אליו "מיכל בת שאול". דוד  דוד

יודע שעם מיכל לצידו, הוא יזכה ללגיטמציה בתור מחליפו של שאול על כסא המלוכה. הוא איו 

מפגין כלפיה חום או עיין אישי. למרות היותה שואה לאחר, הוא מתעקש לקחת אותה אליו לשם 

  מעמדו.חיזוק 

בשמואל ב פרק ו, דוד והג בזלזול כלפי מיכל, וטוען שהוא בחר על פי אביה למלך. בוסף, הוא 

איו בא עימה במגע, ומוע ממה ילד. כל אלו מעידים שלא היה לו עיין אישי בה, אלא לשם 

  ביסוס מלכותו בלבד.

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  
 

  קודות)  )32שים במקרא – שיפרק 
  

  קודות) 16 –(לכל שאלה  7-5 מתוך השאלות שתייםהבחים דרשו לעות על 
   5 שאלה

  'סעיף א

(על התלמיד להביא שתי דוגמאות  דוגמאות להתהגות של שכם לאחר מעשה האוס) 1(

  ולהסבירן):

  .שכם מתאהב בדיהלאחר האוס,  –" "ותדבק פשו בדיה ויאהב את הערה -

  שכם מסה לרכך ולרצות את דיה בדיבורים. –וידבר על לב הערה"  -

שכם רוצה לשאת את דיה  –"ויאמר שכם אל חמור אביו לאמר קח לי את הילדה הזאת לאשה"  -

  לאישה.

) התהגותו של שכם לאחר מעשה האוס יכולה להיחשב כהתהגות ראויה או כלא ראויה, 2(

  לדוגמה:

: שכם איו ולה להיחשב כהתהגות ראויההתהגותו של שכם לאחר מעשה האוס יכלדעתי, 

  מתער מהמעשה שעשה ואף מוכן לקחת אחריות על כך ולשאת את דיה לאישה.

: שכם התהגותו של שכם לאחר מעשה האוס יכולה להיחשב כהתהגות לא ראויה: לדעתי, או

  פגע בדיה פגיעה קשה, ושום דבר שיעשה איו יכול לתקן את העוולה שגרם לה.

  
  'בסעיף 

יעקב טוען שמעשה זה יעורר את שאת העמים  :הימוק של יעקב לכעסו על מעשי שמעון ולוי) 1(

  היושבים בארץ על משפחתו, דבר העלול להביא להשמדת כל משפחת יעקב.

: שלא יעלה על הדעת, לקבל פגיעה שכזו בכבוד בת הימוק של שמעון ולוי להצדקת מעשיהם

  משפחתם. 

בגלל מעשה הקמה של שמעון  מוק של יעקב משכע יותר, כי מדובר בחיי אדם.) לדעתי, הי2(

  ולוי, כל בי משפחת יעקב, מצאים כעת בסכת חיים.

  המוסברות היטב. תתקבלה תשובות אחרות 

  

  6 שאלה

  'סעיף א

מפרק  אחתוראיה  מפרק דאחת ראיה (על התלמיד להביא  רכיבים מייים בסיפור על יעל וסיסרא

  ה):

  :'ראיה מפרק ד

  יעל מזמיה את סיסרא לבוא אל אוהלה. –"ותאמר אליו סורה אלי אל תירא" הזמת הגבר:  -

  יתן לפרש כהצעת מקום המשכב. –"ותכסהו בשמיכה"  -

  :ראיה מפרק ה

  לשון קייה לתיאור המשכב ביהם. –"בין רגליה פל"  -

  בעילות). 7כל פועל כמסמל בעילה ( –"בין רגליה כרע פל שכב..."  -

  ל"תופעה של ביעור רכיבים מייים" בסיפור: ') דוגמה מפרק ד2(

יעל מזמיה את  –"ותצא יעל לקראת סיסרא ותאמר אליו סורה אדי סורה אלי אל תירא"  -

  סיסרא לאוהלה, כדי להעיק לו כביכול מקלט מרודפיו ולא לשם הזמה למשכב.



 

  
 

יעל משקה את  –יי א מעט מים כי צמתי ותפתח את אד החלב ותשקהו" "ויאמר אליה השק -

  סיסרא בחלב, שלא כמו בסיפור מיי בו האישה משקה את הגבר ביין.

הכיסוי הכפול של סיסרא בשמיכה, מעיד על חוצץ ביהם ועל  –"ותכסהו בשמיכה... ותכסהו"  -

  הימעות מכל מגע מיי.

  

  'סעיף ב

מכל , הוא יחס של הערכה. דבורה מברכת את יעל כלפי יעל בשירתה היחס שדבורה מפגיה

היא מפרטת בשיר את מעלליה של יעל, שיצלה את עייפותו  השים, על כך שהרגה את סיסרא.

  וחולשתו של סיסרא לאחר מגע מיי איתה, כדי להרגו.

יעל מתוארת כמי יצול של יחסי מין, כדי לפגוע באחר. : הדילמה הערכית שיחס זה עלול לעורר

  שפיתתה את סיסרא כדי להביא למותו, ויש בזה לעודד שים לצל את מייותן כדי לפגוע באחר.

  

  7שאלה 

  'אסעיף 

  ראיות ולהסבירן): שלושעל התלמיד להביא ( מעמדה המרכזי של אשת מוח בסיפור

מלאך ה' מתגלה לאשת מוח ומבשר לה את  –"וירא מלאך ה' אל האשה ויאמר אליה..."  -

  הבשורה.

אשת מוח הביה מיד שמדובר  –"... ולא שאלתיהו אי מזה הוא ואת שמו לא הגיד לה..."  -

  במלאך ה' ולכן אין טעם לשאול אותו לשמו.

"וישמע האלהים בקול מוח ויבא מלאך האלהים עוד אל האשה והיא יושבת בשדה ומוח אישה  -

ה' עה לבקשת מוח ושולח אליהם בשית את המלאך. אך המלאך מתגלה שוב לפי  – אין עימה"

  אשת מוח ולא לפי בעלה.

כאשר המלאך חוזר על  –"ויאמר מלאך ה' אל מוח מכל אשר אמרתי אל האשה תשמר..."  -

  ומשמיט את מה שהיא בחרה להשמיט. דבריו לפי מוח, הוא חוזר על דבריה של האישה

  תיתכה דוגמאות וספות. -

  

  סעיף ב'

: מרגע שתגלה המלאך אל האישה, היא פועלת בזריזות וממהרת היחס של אשת מוח למלאך

דבר זה מעיד על יחס של כבוד  – "ותמהר.. ותרץ... ותגד... ותאמר..."לספר לבעלה על ההתגלות: 

  למלאך, ועל ההבה המהירה שלה, שאכן מדובר במלאך ה'.

: מוח מטיל ספק בכך שמדובר במלאך, הוא איו ממהר לקראתו גם כאשר מוח למלאךהיחס של 

מוח והג במידה מסויימת  –א מופיע בשית לפי בקשת מוח: "ויקם וילך... ויבא... ויאמר" וה

  של זלזול.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  
 

  

  

  

  קודות) 20(עוצמה וההגה  – שלישיפרק 
  

   :8שאלה  הבחים דרשו לעות על
  8שאלה 

    'סעיף א

בשמואל א י"ח, אמר שרוח ה' עם דוד והוא מצליח בכל מעשיו ובמלחמותיו עם פלישתים, דבר 

יכול להסביר את התהגותו הקיצוית של שאול כלפי  דבר זה,המעורר את פחד שאול מפי דוד. 

דוד בשמואל א י"ט. שאול המפחד מפי דוד והצלחותיו, מסה להמית אותו באמצעות הטלת 

  להביא את דוד מביתו כדי להמיתו. ,ה לא מצליח, הוא אף שולח את חיילוזחיתו בדוד. וכש

, בשמואל א י"ט, שאול כועס על מיכל בשמואל א י"ח, אמר שמיכל בת שאול אוהבת את דוד. לכן

  ומשוכע בכך שסייעה לאויבו להימלט. 

  

  סעיף ב'

  :בין הדמויות היגוד הרמז) 1(

, שאול מתואר כאדם ששורה עליו רוח רעה, והוא ספון בביתו לבדו. הוא מתואר כאוחז 9בפסוק 

  באיש. בחיתו בזמן שדוד מגן לפיו, דבר היכול להעיד עליו כחשדן ואיו בוטח

, מתואר שדוד מלט אל שמואל, הוא משתף אותו בכל מה שקרה לו ושיהם יחד 18בפסוק 

עוברים לשבת ביות. תיאור זה מציג את דוד כדמות פתוחה, חברותית, הסומכת ובוטחת 

  באחרים.

הבחירה בין אמות לאביה או לבעלה. דוד, בעלה של מיכל, מצא  הדילמה המוסרית של מיכל:) 2(

  ת חיים ורדף על ידי שאול, אבי מיכל. הדילמה שלה, היא למי לסייע, באיזה צד לבחור?בסכ

  : יתן לקבל כל אפשרות המוסברת היטב.האם ההכרעה שלה בדילמה כוה בעייך


