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 תנ"ך בגרות ב 

 :חמש יחידות מספר יחידות הבגרות 

 :נשים במקרא -חמישיתיחידה  שם הפרק בבחינה  

 :נר-ישי בר ,גלית עציון כותב פתרון הבחינה 

 :71.6.92קיץ תשע"ז  מועד הבחינה 

  92 :שעת הבחינה::: 

 
 9שאלה 
 סעיף א

ואומר שאמירות כמו "היא פיתתה אותו.." או "איך הוא יכול  אפשטיין יוצא נגד האשמת קרבן, (9)

לשמור על עצמו אם היא.." הן מסוכנות לחברה כי הן מצדיקות מעשי האונס. והרי ברור 

 שהגורמים לאונס היא אנסים ולא הנשים.

מדרש תנחומא הראשון מאשים את דינה באונס כשאומר שזו כוונת הכתוב "בת לאה". על פי 

, רגילה ביציאה מביתה בכדי לשדל את בעלה לבוא למיטתה באופן לא צנועהיתה  המדרש, לאה

 . אפשטיין, מתנגד לגישה זו, כי כאמור האחריות לאונס היא אך ורק על האונס.דינה וכך גם בתה

המדרש השני עוסק בצניעות של אשה. על פי המדרש, אשה צנועה היא אשה שנשארת בבית, 

עליה. כאמור, אפשטיין מתנגד לגישה זו שכן האחריות לאונס היא האחריות  –מכאן שאם יצאה 

 אך ורק על האונס.

צֵּא ִדינָה ַבתנאמר במפורש: " 9איננו תומך המדרשים כי בפסוק 9-3בפסוקים הנאמר  (7) ָאה -וַתֵּ לֵּ

ר יְָלָדה ְליֲַעקֹב  בלתי " כלומר היא לא יצאה מביתה למטרות מיניות ו.ִלְראֹות ִבְבנֹות ָהָאֶרץֲאשֶׁ

 צנועות אלא רק מתוך רצון להתחבר עם בנות הארץ כלומר שיהיו לה חברות.

 סעיף ב
 פירושים אפשריים למעשה הנבלה שעשה שכם )יש לציין שניים(:

 האונס של דינה.
 קיום יחסי המין לפני שביקש את ידה, ובכך חילל את כבוד המשפחה.

 קיום יחסי המין למרות היותו נוכרי לא נימול.
 

 7 שאלה
 סעיף א

 ההגבלות על ההישג של בנות צלפחד: (9)
הנחלות לא יעברו לשבט שלהן. זאת בכדי ש כדי לרשת את אביהן הן חייבות להתחתן עם גבר מהשבט

 .אחר
ציון השמות של הנשים חגלה ונועה בין בתי האב הגבריים בנחלת מנשה מלמד על ניצחון בנות   ( 7)

סוף הן אכן השיגו את הבעלות על הנחלה שלהן למרות שזה לא צלופחד על הממסד הגברי. זאת כי לב
 היה נהוג שאשה תהיה בעלת נחלה.

 
 סעיף ב

הביקורת המופנית כלפי משה במדרש היא שהוא התיימר לפתור כל קושיה ובעיה קשה שבה נתקלו  (9)
בית  השופטים הזוטרים יותר. אבל בשעה שבנות צלופחד הביאו לפניו דין פשוט שאפילו תינוקות של

 רבן יודעים לענות עליו הוא לא הצליח לעשות זאת אלא הקריב את משפטן של בנות צלופחד לפני ה'.
לדעתי משה פנה אל ה' שיפתור את סוגיית בנות צלופחד כי למרות שטענתן הייתה צודקת מדובר  (7)

כן היה שהן יכולות להיות בעלות נחלה בחלוקת הארץ. ל -בתקדים לשינוי מהפכני במעמדן של הנשים
 חשוב למשה שזה יבוא ישירות מאת ה' כדי שלא יהיו על כך עוררין כפי שאכן קרה.
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 3שאלה 
 סעיף א

יתבו נאמר על המרגלים: " 9על פי פסוק  " ָשָמה.-ִאָשה זֹונָה ּוְשָמּה ָרָחב וַיְִשְכבּו-וַיְֵּלכּו וַיָבֹאּו בֵּ
תע: "מתעוררת שאלה על הדרך שבה ביצעו את הוראת יהוש ת-ְלכּו ְראּו אֶׁ ץ וְאֶׁ ". יְִריחֹו-ָהָארֶׁ

 השאלה היא מדוע הם הלכו לשכב בביתה של זונה ולא עסקו בריגול הארץ ויריחו?
התשובה של יוסף בן מתתיהו היא: המרגלים סקרו את העיר כל היום באין מפריע ואכלו בבית 

 רחב. לכן בערב הם באו לישון שם.
 

 סעיף ב
ץ -ִכי נָמֹגּו ָכלעל יחסם של אנשי כנען לבני ישראל: " 1סוק רחב אומרת למרגלים בפ י ָהָארֶׁ יְֹשבֵּ

" דברים אלו לקוחים משירת הים ששרו בני ישראל לאחר טביעת המצרים בים: "נמוגו כל ִמְפנֵּיכֶׁם.
יושבי כנען". לדברי זקוביץ' ההרמז משירת הים מציג את רחב באור חיובי ואת יהושע באור 

 אירוני. 
ר: רחב מצטיירת בפסוקים כבעלת תודעה רוחנית מפותחת כמו של בני ישראל ביציאת הסב

יכֶׁם הּוא ֱאֹלִהים ַבָשַמיִם ִמַמַעל וְַעל ה'מצרים, עד שהיא קובעת כי: " ץ ִמָתַחת.-ֱאֹלהֵּ " לעומת ָהָארֶׁ
עים כבר מאז זאת יהושע מוצג באור אירוני כיוון שרחב לא חידשה לו דבר. הרי דברים אלו היו ידו

קריעת ים סוף. לכן כל שליחת המרגלים הייתה טעות פזיזה שנבעה מחוסר אמונה וכמעט הביאה 
 לתקלה נוראית של לכידת המרגלים.

 
 4שאלה 
 סעיף א

 בנוגע ליחס כלפי האשה השבויה: 94-:9ודברים כ"א  :3ההבדל בין שופטים ה'  (9)
בין הלוחמים כשלל מיני שבו זוכה  נאמר על הנשים השבויות שהן מחולקות :3שופטים ה' ב

ר ַרַחם ֲהֹלא יְִמְצאּו יְַחְלקּו ָשָלל כל אחד מן הלוחמים לכמה מהן: "  ." ַרֲחָמַתיִם ְלרֹאש גֶׁבֶׁ
עולה יחס הרבה יותר הומני כלפי אשה שבויה. יש להביא  94-:9דברים כ"א מלעומת זאת 

ולשכב  אליה ר מותר לבואאותה לבית לאפשר לה להתאבל חודש על משפחתה ורק אח
תאיתה: " ָך ּוָבְכָתה אֶׁ יתֶׁ ת-וְיְָשָבה ְבבֵּ יָה ּוְבַעְלָתּה -ָאִביָה וְאֶׁ לֶׁ ִאָמּה יֶַׁרח יִָמים וְַאַחר כֵּן ָתבֹוא אֵּ

 "וְָהיְָתה ְלָך ְלִאָשה.
יעל משתמשת "במרחב הנשי של האוהל" כמלכודת בעבור סיסרא. היא גורמת להרגיש  (7)

ל שלה ונתנה לו לשתות חלב בספל ענק. יש מפרשים שאף שכבה עם שהוא בטוח באוה
סיסרא ולכן הוא מת בין רגליה. לאחר מכן היא נצלה את תחושת הביטחון שלו ואת עייפותו 
כדי לחסל אותו בכך שתקעה את יתד האוהל ברקתו. הכתוב מתייחס למעשיה באופן מאד 

בֶׁ חיובי: " ת חֶׁ שֶׁ ל אֵּ ינִי רְתבַֹרְך ִמנִָשים יָעֵּ  ".ַהקֵּ
 

 סעיף ב
עיר מרוז שהייתה עיר גברים מן הקללה לישנה  73בפסוק  : הוא 73-74הניגוד בפסוקים 

ְזַרת -ֹלאישראלית ונמצאה סמוך למקום הקרב ובכל זאת אנשי העיר : " ְזַרת , ה'ָבאּו ְלעֶׁ  ה'ְלעֶׁ
  "ַבִגבֹוִרים.

מרות היותה אישה ושלא הייתה מעם שבח ליעל אשת חבר הקיני של 74בניגוד לכך יש בפסוק 
ינִי".ישראל היא סייעה למלחמה והרגה את סיסרא: " ר ַהקֵּ בֶׁ ת חֶׁ שֶׁ ל אֵּ  ְתבַֹרְך ִמנִָשים יָעֵּ

המסר שהניגוד מחזק הוא שבח למי שאמיץ ומוכן להסתכן ולהלחם, וגינוי לפחדנות והשתמטות 
 מלחימה.
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 5שאלה 
 סעיף א

 לאשה לדברי האשה למנוח בעלה המעידים על חכמת האשה: ההבדלים בין דברי המלאך
המלאך אמר לאשה בתחילת דבריו את מצבה הנוכחי השלילי ואת העתיד החיובי  -הבדל ראשון

ן-ָנא ַאתְ -ִהנֵּהשלה שבעתיד תכנס להריון: " ". לעומת זאת האשה ֲעָקָרה וְֹלא יַָלְדְת וְָהִרית וְיַָלְדְת בֵּ
ןאת הבשורה החיובית כאילו היא כבר בהווה: " מציגה בפני בעלה רק ". כלומר ִהָנְך ָהָרה וְיַֹלְדְת בֵּ

מדבריה לבעלה עולה שכבר כעת היא בהריון ולכן אסור לה כבר כעת לאכול דברים טמאים 
ולשתות יין. חכמתה של האשה נכרת בכך שהיא מציגה בפני בעלה את היותה בהריון כעובדה 

 ל להתנגד לדבריה או לבטלם כחסרי ערך.קיימת וכך הוא לא יוכ
וְהּוא המלאך אמר לאשה על שמשון שייעודו להציל את ישראל משיעבוד הפלישתים: " -הבדל שני

ל ְלהֹוִשיַע ֶאת ל ִמַיד ְפִלְשִתים-יָחֵּ " האשה משמיטה דברים אלו ולא מספרת עליהם לבעלה .יְִשָראֵּ
 לחייו של בנו מסכנת המלחמה. מכיוון שהוא אולי לא יאמין ואולי יחשוש

 
 סעיף ב

 שחש מנוח כלפי אשתו:שתי ראיות מן הכתוב המרמזות לחוסר האמון 
מנוח לא מקבל את הדברים מפי אשתו )שסיפרה לו שפגשה את איש האלוהים וכל מה  -ראיה א'

לשאמר לה( אלא מבקש לשמוע אותם ישירות מפי איש האלוהים: " וַיֹאַמר  ִבי  ה'-וַיְֶׁעַתר ָמנֹוַח אֶׁ
נּו ַמה-ִאיש ָהֱאֹלִהים ֲאֶשר ָשַלְחָת יָבֹואֲאדֹונָי  ינּו וְיֹורֵּ לֵּ  ".ַנֲעֶשה ַלַנַער ַהיּוָלד-ָנא עֹוד אֵּ
כאשר איש האלוהים נראה שנית אל אשת מנוח והיא אומרת לבעלה שיבוא לפגוש אותו  -ב ראיה

ר הוא טורח לוודא שזה אכן איש האלוהים ובכך מראה שהוא לא נותן אמון מלא באשתו: " וְַתַמהֵּ
ַלי ָהִאיש ֲאֶשרָהִאָשה וַָתָרץ וַַתגֵּד ְלִאיָשּה  ָליו ִהנֵּה ִנְרָאה אֵּ ָלי ָבא-וַתֹאֶמר אֵּ ְך ָמנֹוַח ַביֹום אֵּ . וַיָָקם וַיֵּלֶׁ

ל י ִאְשתֹו וַיָבֹא אֶׁ ר לֹו -ַאֲחרֵּ ר ָאנִי. ָהִאָשה-ִדַבְרָת ֶאל-ַהַאָתה ָהִאיש ֲאֶשרָהִאיש וַיֹאמֶׁ  "וַיֹאמֶׁ
 

 6שאלה 

 סעיף א

 דרכים שנקטה אביגיל כדי לבלום את כעסו של דוד שהרב גלעד שטראוס מציג במאמרו:ה

העת במונחים "אדֹני"  כניעה. אביגיל נופלת, משתחווית, משתמשת בפניותיה לדוד כל -ך א'דר

 ו"אמתך, שפחתך" כדי להמחיש את כניעתה בפניו. 

 הסכמה. אביגיל מגנה בחריפות את בעלּה ואת מעשהו: "נבל שמו ונבלה עמו"  -דרך ב'

קלי, צימוקים ודבלים ודואגת לשלוח את  פיצוי. אביגיל מביאה לדוד ולאנשיו לחם ויין, צאן, -דרך ג'

 המנחה הזאת לפניה )כמעשהו של יעקב לקראת המפגש עם עשיו(.

 

 סעיף ב'

הביקורת כלפי אביגיל המשתמעת מן הצירוף "שפקרה את עצמה" נוגעת לכך שאביגיל  (9)

הייתה אישה נשואה לנבל ובכל זאת היא רומזת לדוד שהיא רוצה שהוא יהיה בעלה. כלומר 

 צטיירת כמופקרת וכבוגדנית.היא מ

לדעתי הביקורת כלפי אביגיל איננה מוצדקת כי היא לא עשתה שום פעולה מעשית של בגידה  (7)

בבעלה. יתרה על כך במעשיה היא הצילה את בעלה וכל אנשי ביתה מטבח שתיכננו דוד 

ואנשיו לחולל בהם. זאת בגלל התנהגותו חסרת האחריות של נבל בעלה שהעליב את דוד. 

 כן היא ראויה לכל שבח ובוודאי שלא לגינוי.ל

 

 2שאלה 

 סעיף א

ְך וֲַאִני ֲאַצֶּוה : דוד אומר לאשה התקועית: "8-99ק משמואל ב' י"ד ביסוס לפרשנות רד" יתֵּ ְלִכי ְלבֵּ

לכאורה מסכים לבקשתה להגן על בנה הרוצח מגאולת הדם ומבחינתו הדיון  דוד" כלומר ָעָליְִך.
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ינה שעליה להביא את דוד להתחייבות יותר חזקה לפני שתחשוף את נגמר. האשה החכמה מב

ית -ן וְַעלָעַלי ֲאדִֹני ַהֶמֶלְך ֶהָעו ֹהקלפים ותסביר מהי כוונתה האמיתית ולכן היא אומרת לדוד: " בֵּ

" כלומר אם בני הבכור יומת על ידי גואל הדם כיוון שאתה המלך לא ?!ָאִבי וְַהֶמֶלְך וְִכְסאֹו ָנִקי

קוט צעד ממשי להגנתו האם תוכל לומר שאני אשמה ואתה נקי?! יואב לא יכול היה לצפות את תנ

התפתחות הדיאלוג בין דוד לאשה. הוא לא ידע מה דוד יענה לה אלא סידר לה את הדברים 

 באופן כללי ומעבר לכך האשה דיברה כהבנתה.

 

 סעיף ב

האשה מסבירה לדוד  טים מיותרים:טיעון אחד מדברי האשה התקועית המלמד שאין בדבריה פר

ר ִשְפָחְתָך ֲאַדְבָרה"שלא היה ולא נברא:  מדוע הציגה בפניו באריכות מקרה משפטי ל-וַתֹאמֶׁ -נָא אֶׁ

ת ְך אֶׁ לֶׁ ה ַהמֶׁ ְך אּוַלי יֲַעשֶׁ לֶׁ  ֲאָמתֹו ִמַכף ָהִאיש ְלַהְשִמיד-ִכי יְִשַמע ַהֶמֶלְך ְלַהִציל ֶאתְדַבר ֲאָמתֹו.  -ַהמֶׁ

". כלומר ֲאדִֹני ַהֶמֶלְך ִלְמֻנָחה-ָנא ְדַבר-ְבִני יַַחד ִמַנֲחַלת ֱאֹלִהים. וַתֹאֶמר ִשְפָחְתָך יְִהיֶה-אִֹתי וְֶאת

היא מסבירה שרק כאשר דוד יסכים ממש להציל את בנה הרוצח של האשה הוא גם יסכים לוותר 

ן היה עליה להאריך בדברים כדי לאבשלום ולהשיב אותו לממלכה וכך יזכה למנוחת הנפש. לכ

את אחיו. זאת כדי לקדם אותה  להביא את דוד למחוייבות מלאה לבן שעל פי סיפור האשה רצח

לשכנע את דוד להחזיר את אבשלום לירושלים למרות  -לקראת המטרה שלשמה באה לדוד

 שאבשלום רצח את אמנון.

 

 8שאלה 

 סעיף א

ן האשה השונמית לאלישע שתי הדמיות נהגו לכך שבמפגש ביפרק ד' ראיות ממלכים ב'  (9)

 בגאווה רבה:

האשה השונמית הייתה עקרה ולמרות זאת לא ציינה את בקשתה לילד בפני אלישע ומי שהעלה 

ר לֹו ֱאָמר"את המצוקה שלה היה גיחזי )משרתו של אלישע הנביא(:  יָה ִהנֵּה ָחַרְדְת -וַיֹאמֶׁ לֶׁ נָא אֵּ

ת ינּו אֶׁ לֵּ ה ַלֲעשֹות ָלְך ֲהיֵּש ְלַדבֶׁרַהֲחָרָדה הַ -ָכל-אֵּ ל-זֹאת מֶׁ ל-ָלְך אֶׁ ְך אֹו אֶׁ לֶׁ ר -ַהמֶׁ ַשר ַהָצָבא וַתֹאמֶׁ

ין ְבתֹוְך ַעִמי ָאנִֹכי יָֹשֶבת. ן אֵּ ר גֵּיֲחִזי ֲאָבל בֵּ ה ַלֲעשֹות ָלּה וַיֹאמֶׁ ר ּומֶׁ ן.-וַיֹאמֶׁ " ניכר כי ָלּה וְִאיָשּה זָקֵּ

 עזרה מאלישע וזה יכול להראות על גאווה.במפגש האשה השונמית מסרבת לבקש 

 

ד אלישע הנביא ממהר להצהיר בפני האשה השונמית כי בדיוק בעוד שנה היא תזכה לבן: " ַלמֹועֵּ

ן ת ַחָיה אתי )ַאְת( חֶֹבֶקת בֵּ ". קביעה נחרצת זו גם יכולה להעיד על גאווה לפיה הנביא ַהֶזה ָכעֵּ

וא באמת שקובע אותה. )אכן בהמשך הפרק ניכר בדיבורו קובע את המציאות בעוד שה' ה

שלמרות שהשונמית זכתה לבן הוא כמעט ונפטר בגיל צעיר כלומר הקביעה הנחרצת כמעט 

 הביאה לאסון.(

 

 הפסיקה האשה השונמית להיות גאה:( 8-96האלה )הוכחה מן הכתוב שבהמשך הפסוקים  (7)

ֲאדִֹני ִאיש -ַאלהייתה: "לאחר שאלישע הודיע לה שבתוך שנה תזכה לחבוק בן תגובתה 

ב ְבִשְפָחֶתָך.-ָהֱאֹלִהים ַאל " דבריה מעידים על חרדתה מכיוון שהצורך שלה בבן הוא גדול ְתַכזֵּ

מאד ולכן קשה לה להאמין שהנס הזה יתממש. האשה הגדולה משונם שקודם לכן התגאתה 

 כרגישה מאד. "( ניכרת כעתְבתֹוְך ַעִמי ָאנִֹכי יָֹשבֶׁת.בכוחה הפוליטי )"
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 סעיף ב

בכך שהייתה  הוכחות המלמדות שהאשה השונמית הייתה יוצאת דופן בחברה הפטריארכלית

 : חזקה מבעלה

ל"( 9 ֱאָכל-וַַתֲחזֶׁק ִאָשה ְגדֹוָלהשּונֵּם וְָשם -וַיֲַעבֹר ֱאִליָשע אֶׁ ם-בֹו לֶׁ האשה מתוארת כאשה  -"ָלחֶׁ

 פצירה באלישע שיאכל אצלה.א ולא בעלה מגדולה כלומר חשובה וחזקה. ניכר שהי

ל( "7 ר אֶׁ ינּו ָתִמיד. -ִאיָשּה ִהנֵּה-וַתֹאמֶׁ ר ָעלֵּ ָנא -ַנֲעֶשהנָא יַָדְעִתי ִכי ִאיש ֱאֹלִהים ָקדֹוש הּוא עֹבֵּ

א ּוְמנֹוָרה וְָהיָה ְבבֹאֹו אֵּ  ִקיר ְקַטָנה-ֲעִלַית ְלָחן וְִכסֵּ ינּו יָסּור ָשָמהוְנִָשים לֹו ָשם ִמָטה וְשֻׁ " האשה לֵּ

 היא שיוזמת את בניית עליית הבית למען אלישע ורק בעלה מסכים לכך.

( האשה השונמית מעידה על עצמה שאין לה צורך לסיוע אצל המלך או השר הצבא כי: 3

 " כלומר היא חזקה מבחינה פוליטית..ְבתֹוְך ַעִמי ָאנִֹכי יָֹשֶבת"

ה לא מספרת לבעלה על מה שקרה אלא פועלת בעצמה ( לאחר שבנה כמעט ומת האש4

מבלי לספר לו מה קרה. היא יוצאת לאיש האלוהים אל הכרמל ולא משפת את בעלה במה 

לשמתרחש: " ר אֶׁ ל-וַיֹאמֶׁ ר אֶׁ ל-ָאִביו רֹאִשי רֹאִשי וַיֹאמֶׁ הּו אֶׁ ל-ַהנַַער ָשאֵּ הּו אֶׁ הּו וַיְִביאֵּ -ִאמֹו. וַיִָשאֵּ

ב הּו ַעל-ִבְרכֶׁיָה ַעד-ַעל ִאמֹו וַיֵּשֶׁ ִמַטת ִאיש ָהֱאֹלִהים וִַתְסגֹר ַבֲעדֹו -ַהָצֳהַריִם וַיָמֹת. וַַתַעל וַַתְשִכבֵּ

ל צֵּא. וִַתְקָרא אֶׁ ָחד ִמן-וַתֵּ ר ִשְלָחה נָא ִלי אֶׁ ִאיש -ַהנְָעִרים וְַאַחת ָהֲאתֹנֹות וְָארּוָצה ַעד-ִאיָשּה וַתֹאמֶׁ

ר ָהֱאֹלִהים וְאָ  ָליו ַהיֹום ֹלאשּוָבה. וַיֹאמֶׁ חֶֹדש וְֹלא ַשָבת -ַמדּוַע אתי )ַאְת( הלכתי )הֶֹלֶכת( אֵּ

 "וַתֹאֶמר ָשלֹום.

 


