
מכון הנרייטה סאלד משרד החינוך 
המרכז לבחינות בגרות המזכירות הפדגוגית 

הפיקוח על הוראת תושבע"פ בבתי ספר ממלכתיים־דתיים

דגם תשובות – בית, חינוך ומשפחה, מס' 005371, קיץ תשפ"ב
הערה למעריכים: הכתוב בסוגריים מרובעים אינו מחייב את הנבחנים.

פרק ראשון
על הנבחנים לענות על ארבע מן השאלות 1–5.

יצר ויצירה  .1
הריב"ש פסק שאי אפשר להעניש את השכן רק על סמך טענות האישה ]כי אין הוכחות לטענותיה[.  )1( א. 

שאיש זה לא ידבר עם אישה זו מטוב ועד רע.  –  )2(
שלא ידורו באותה שכונה.  –  

אם הוא מוחזק כחשוד על העריות ראוי לגעור בו ולאיים עליו בנידוי.   –  
]הערה למעריכים: על התלמידים לכתוב שתי הוראות.[  

)עמ' 47–48(   
ערוות דיבור. או: ניבול פה.  )1( ב. 

כי חטא בדיבור הוא חטא בדבר אשר הוא צורת )מהות( האדם.  )2(
)עמ' 48(

גבורתם של ישראל באה לידי ביטוי בהתגברות האדם על תאוותיו, בכיבוש היצר והגוף )עמ' 50(.  )1( ג. 

לקבל כל דוגמה מתאימה.  )2(

מתי להינשא?  .2
בימינו, למרבית הנערים חסרה בגרות רגשית. בעבר, נערים היו שותפים מלאים בכלכלת הבית ולכן תהליכי    – א. 

ההתבגרות הנפשית היו מואצים.  
בימינו, למרבית הנערים חסרה אחריות לנהל משפחה. בעבר, נערים היו שותפים מלאים בכלכלת הבית ולכן   –

תהליכי ההתבגרות הנפשית היו מואצים.
בימינו, רמת הציפיות הרגשיות ההדדיות של בני הזוג הרבה יותר גבוהה מבעבר.  –

)עמ' 58–59(
]לקבל: בימינו, נדרש זמן ארוך יותר מבעבר להגיע ליכולת כלכלית שתאפשר להתפרנס כראוי לאחר הנישואין – 

עמ' 61–62[
בגלל הטורח במזונות שיגרום לו להיבטל מלימוד תורה.  )1( ב. 

העוסק במצווה פטור מן המצווה ]וכל שכן בתלמוד תורה[.  )2(
)עמ' 59(

הרהורי עבירה. או: יצרו מתגבר עליו.  )1( ג. 
עולם רוחני עשיר משפיע על אופיו ותוכנו של הבית העומד להיבנות.  )2(

)שם(
 

קידושין ונישואין  .3
לפני מתן תורה – כשהייתה הסכמה בין בני הזוג שנפגשו להינשא, היה האיש מכניס את האישה לביתו ובועלה בלי  א. 

עדים )"בינו לבין עצמו"( ועל ידי כך היו נשואים.
לאחר מתן תורה – כשיש הסכמה בין בני הזוג שנפגשו להינשא, בשלב הראשון האיש מקדש את האישה בפני עדים.  

)עמ' 70(   
אסורה לכל העולם. או: מיוחדת לי, מזומנת לי )עמ' 74(.  )1( ב. 

נתינת הטבעת לכלה )עמ' 80(.   )2(
ממזר – ולד שנולד מזיווג בין איש לאישה שאסורים זה על זה ]קרובי משפחה ואשת איש שהעונש למי     )1( ג. 

שעובר על האיסור הוא כרת או מיתה[. אסור לממזר להינשא ליהודייה בת חורין.
קידושי שחוק: נתינת טבעת לאישה ואמירה "הרי את מקודשת לי..." בנוכחות שני עדים בדרך של צחוק ומשחק.  )2(

יש לברר את הנושא עם רב כדי לדעת אם האישה צריכה גט מספק.  

)עמ' 80–82(
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מצוות עונה / ִקרבה בין האיש לאישה  .4

הקשר הפיזי בין איש לאשתו שהוא מצווה. או: חיוב האיש לקיים חיי אישות עם אישתו.  )1( א. 

מצווה זו נקראת כך כי היא מתקיימת בזמנים מסוימים. עונה = זמן, עת.  

מצוות עונה נותנת מקום לקשר המלא והחי בין איש לאשתו. או: מצוות עונה יוצרת ומאפשרת חיבור עמוק בין   )2( 

איש לאשתו.

)עמ' 118 / 198(

הנצרות והפילוסופיה היוונית לא תפסו )הבינו( את הבחינה המטפיזית־מוסרית שבחיי אישות, ורק ביהדות יש לפעולה  ב. 

זו יסוד מוצק בחיים הדתיים ]האדם היהודי עובד את בוראו בגופו, באכילתו ובפעולתו המינית[ )עמ' 119 / 199(.

הדבקות באשתו.  )1( ג. 

בתולדותיו של אדם הראשון ]אין האישה עצם מעצמיו של האיש, ו[הדבקות של האיש באשתו נובעת מהטבע   )2(

שהוטבע בו מאדם הראשון. 

)עמ' 120 / 200( 

חובות ביחסי הורים וילדים  .5

שורש מצוות כיבוד הורים: ראוי לאדם שיכיר טובה למי שעשה עימו טובה, ולא יהיה כפוי טובה, ולכן ראוי לאדם    )1( א. 

לכבד את ההורים, שהביאו אותו לעולם והשקיעו בו.  

כאשר אדם יפנים את מידת הכרת הטוב כלפי הוריו יעלה ממנה להכיר טובה לקב"ה, שברא אותו באופן שלם   )2(

ומספק את כל צרכיו.

)עמ' 165(

ההורים שותפים עם הקב"ה ביצירת האדם.  )1( ב. 

כשם שעל האדם להודות במציאות ה' ושהוא א-לוהיו, כך עליו להודות בהוריו שהם אכן הוריו.  –  )2(

כשם שאסור לכפור בה', כך אסור לאדם לכפור בהוריו ולומר על אנשים אחרים שהם הוריו.  –  

כשם שאסור להישבע בשם ה' לשקר, כך אסור להישבע בשם הוריו לשקר.  –  

]על התלמידים לציין שני פרטים.[

)עמ' 165–166(

עד שיוכל להתפרנס ולעמוד ברשות עצמו ולא יהיה מעמסה על אחרים, ואפילו אם הבן כבר גדול )עמ' 169–170(.  )1( ג. 

עד גיל שמונה עשרה.  )2(

טעם: נערים ונערות נמצאים במסגרות חינוכיות ולימודיות עד גיל שמונה עשרה ואין הם מפרנסים את עצמם   

]יש אינטרס חינוכי וחברתי שילדים יימצאו במסגרת חינוכית ולימודית עד גיל בוגר. המסגרות החינוכיות־

לימודיות מכשירות את הנערים והנערות מבחינה ערכית ומוסרית להתמודד עם אתגרי החיים ומונעות או 

לפחות מצמצמות התדרדרות מוסרית[.

)עמ' 172(  
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פרק שני

על הנבחנים לענות על שלוש מן השאלות 6–10.

מחויבויות שבין איש לאשתו  .6
ההתחייבות הממונית שבכתובה עשויה לעצור את האיש מלקבל החלטות פזיזות ובלתי שקולות )עמ' 91(. א. 

הסכום של "עיקר כתובה": מאתיים זוז לבתולה ]ומאה זוז לגרושה או אלמנה[.  )1( ב. 
סכום זה יספיק לכלכלת האישה במשך שנה.   

במשך הזמן התברר שסכום "עיקר הכתובה" אינו מספיק בדרך כלל לכלכלת האישה.  )2(
)עמ' 92(

על הכתובה חותמים העדים ]וגם החתן[ )עמ' 95(. ג. 

בניית הבית  .7
אדם דבק באהבת חברו על ידי שהוא משתדל שלחברו יהיה טוב )עמ' 100(. א. 

דעה א ]הרב חיים דוד הלוי[ – כל עוד אין הדבר מפריע לשלום הבית רות רשאית לנהוג כמנהג בית אביה, ובועז אינו  ב. 
יכול לכפות עליה לנהוג כמנהגו. אולם אם הדבר גורם בעיה של "שלום בית" על רות לקבל את מנהג בעלה בועז. 

דעה ב ]הרב עובדיה יוסף[ – רות צריכה לנהוג כמנהג בעלה בועז כדי לא לפגוע בשלום הבית.  
)עמ' 105–106(  

טומאה וטהרה  .8
כדי שתהיה לכל הנשים ספירה אחידה ולא תצטרך כל אחת לחשב לעצמה חשבונות מסובכים שלא כולן בקיאות בהם  א. 

)עמ' 128(.
איסורים שנכללים בציווי "לא תקרב": לא לחבק את אשתו, לא לנשק אותה, לא לדבר עימה דברים בטלים, ב. 

לא תישן עימו )בבגדיה( על המיטה )עמ' 129(.  
]הערה למעריכים: על התלמידים לכתוב שני איסורים.[   

אדם שנמצא כולו במים כאילו איבד כל מציאותו, וכשיוצא מן המים הוא מתחיל מחדש ]כתינוק שנולד[.   )1( ג. 
כמו הטובל במקווה שבא כולו במים כך גם בטהרת התשובה צריך האדם שיהיה ליבו נשבר עד שלא תישאר בו  )2(   

שום מציאות.  
)עמ' 137(

כיסוי ראש  .9
דין כיסוי ראש לאישה נשואה אינו תלוי במנהג המקום )עמ' 144(.  א. 

חומרה א – יש לכסות את כל השיער באופן מלא.  )1( ב. 
חומרה ב – יש לכסות את כל השיער אפילו כשהאישה נמצאת לבדה בחדרה.  

הקלה א – אישה שמוציאה מכיסוי הראש חלק מן השיער שלה אין להחשיבה עוברת על דת יהודית.  )2(
הקלה ב – אין שום איסור לאישה לגלות את ְשער ראשה בפני בעלה ובניה.   

)עמ' 145–147(
 

שאלות קצרות  .10
על הנבחנים לענות על שניים מן הסעיפים א–ג.

מאפיינים: בגדים לבנים; שאולים. א.  
נימוק: כדי שלא לבייש את מי שאין לה.

)עמ' 17(  
את הכתובה נהוג לקרוא בין שלב הקידושין ובין שלב הנישואין ]מייד לאחר שאמר החתן "הרי את מקודשת לי..."  ב.  

וענד לכלה את הטבעת[.
קריאת הכתובה בשלב זה נועדה להפריד בין שלב הקידושין ובין שלב הנישואין.    

)עמ' 75(
"הבאת שלום": אדם שביכולתו לסייע בפתרון מחלוקות וסכסוכים בין איש לאשתו ]או בין אדם לחברו[ צריך  ג. 

להתאמץ ולהשקיע בכך, אפילו אם אין שניהם רוצים ]להביא עצות מרחוק[ )עמ' 109(.
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פרק שלישי

על הנבחנים לענות על שלוש מן השאלות 11–15.

מחויבויות שבין איש לאשתו  .11
ההתחייבות הממונית שבכתובה עשויה לעצור את האיש מלקבל החלטות פזיזות ובלתי שקולות )עמ' 91(. א. 

הסכום של "עיקר כתובה": מאתיים זוז לבתולה ]ומאה זוז לגרושה או אלמנה[.  )1( ב. 
סכום זה יספיק לכלכלת האישה במשך שנה.   

במשך הזמן התברר שסכום "עיקר הכתובה" אינו מספיק בדרך כלל לכלכלת האישה.  )2(
)עמ' 92(

על הכתובה חותמים העדים ]וגם החתן[ )עמ' 95(. ג. 

בניית הבית  .12
אדם דבק באהבת חברו על ידי שהוא משתדל שלחברו יהיה טוב )עמ' 100(. א. 

דעה א ]הרב חיים דוד הלוי[ – כל עוד אין הדבר מפריע לשלום הבית רות רשאית לנהוג כמנהג בית אביה, ובועז אינו  ב. 
יכול לכפות עליה לנהוג כמנהגו. אולם אם הדבר גורם בעיה של "שלום בית" על רות לקבל את מנהג בעלה בועז. 

דעה ב ]הרב עובדיה יוסף[ – רות צריכה לנהוג כמנהג בעלה בועז כדי לא לפגוע בשלום הבית.  
)עמ' 105–106(  

התנהלותה של משפחה  .13

היחס של לבן אליו השתנה.  –  )1( א. 

ה' ציווה אותו לחזור לארץ כנען.  –  

לשכנע את הנשים ללכת איתו ולהיפרד מאביהן.  –  )2(

שהנשים יסכימו וישמעו בקול ה'.  –  

אפשר ללמוד שכאשר אדם רוצה לשנות לשפר ולייעל את ההתנהלות המשפחתית לא יעשה זאת באמצעות ציווי   )3(

או כפייה אלא בשכנוע.

)עמ' 183–184(  

נדרש מאיש ציבור להיות מסור להנהגה גם על חשבון חובותיו לביתו הפרטי.  )1( ב. 

הנהגה ציבורית באה על חשבון שותפות האיש עם אשתו בניהול הבית, ולכן צריך את הסכמתה. או: הסכמה   )2(

ותמיכה של האישה יעצימו את האיש ויאפשרו לו למלא את משימתו.

)עמ' 184( 

סוגה בשושנים – ִקרבה וריחוק בחיי הזוגיות  .14

בני הזוג אסורים בקיום חיי אישות, אסורים בחיבוק ונישוק ובכל מגע פיזי, אסורים בדברי חיבה המרגילים    )1( א. 

לערווה.  
ביטויים לִקרבה בין איש לאשתו בזמן נידתה: חייב לאהוב את אשתו כגופו, חייב לכבדה יותר מגופו, קירוב   )2(

לבבות ודיבורים שבצנעה ]הערה למעריכים: לקבל תשובות שמבטאות רובד אחר במערכת היחסים שהוא מעבר 
לקשר הפיזי ואת שימור ופיתוח הקשר והִקרבה הנפשית[.

]הערה למעריכים: על התלמידים לציין שני ביטויים של ריחוק וביטוי אחד של ִקרבה.[   

)עמ' 208–210(   

שלושת השלבים בתהליך היטהרות האישה מטומאת נידתה: ב. 
הפסק טהרה, שבעה נקיים וטבילה.   

הפסק טהרה – האישה צריכה לבדוק שהדימום פסק.   
שבעה נקיים – האישה צריכה לוודא במשך שבעה ימים שהיא נקייה ממראות דם.   

טבילה – האישה צריכה לטבול במקווה ]כשר[.   

)עמ' 212(  
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זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

שאלות קצרות  .15
על הנבחנים לענות על שניים מן הסעיפים א–ג.

מאפיינים: בגדים לבנים; שאולים. א. 
נימוק: כדי שלא לבייש את מי שאין לה.

)עמ' 17(  
את הכתובה נהוג לקרוא בין שלב הקידושין ובין שלב הנישואין ]מייד לאחר שאמר החתן "הרי את מקודשת לי..."  ב.  

וענד לכלה את הטבעת[.
קריאת הכתובה בשלב זה נועדה להפריד בין שלב הקידושין ובין שלב הנישואין )עמ' 75(.  

"הבאת שלום": אדם שביכולתו לסייע בפתרון מחלוקות וסכסוכים בין איש לאשתו ]או בין אדם לחברו[ צריך  ג. 
להתאמץ ולהשקיע בכך, אפילו אם אין שניהם רוצים ]להביא עצות מרחוק[ )עמ' 109(.


