
 

 ך הצעה לפתרון הבגרות בתנ"

 2021 )קורונה( מועד חורף "נבצרים" 1261שאלון 

____________________________________ ___________ 

 בראשית –פרק ראשון 

 1שאלה 

 סעיף א 

אשתו(  1) שרה  מות  הוא  בפסוקים  המתואר  ומתן  המשא  את  ניהל  אברהם  שבעקבותיו  ותמת  האירוע   :

 ב'(.  בארץ כנען... ) וןשרה בקרית ארבע היא חבר 

: "תנו לי אחוזת קבר עמכם,  ר בה את שרהלקנות חלקת אדמה מבני חת, כדי שיוכל לקבואברהם מבקש  

   מתי מלפני" )ד'(.ואקברה 

היה מעונין לקבור את    ואכן הצליח לרכוש מעפרון החיתי את השדה שבוהשיג את מבוקשו  אברהם    (2)

בפשרה,   המסופר  י"טלפי  בפסוקים  קברכ-רק  כן  "ואחרי  שדה    ':  מערת  אל  אשתו,  שרה  את  אברהם 

 .  לאחוזת קבר מאת בני חת"  המכפלה... ויקם השדה והמערה אשר בו לאברהם

 סעיף ב

: "לתת לך את הארץ  לאברהם את ארץ כנען לתת  ה' מבטיח  מסופר ש  בספר בראשית פרק ט"ו פסוק ז' (  1)

ש מסופר  כ"ג  בפרק  זאת  לעומת  לרשתה".  לא  הזאת  לאהארץ  והוא  שייכת  "גר  ברהם  עצמו  את  מכנה 

לקנות מבני חת את חלקת האדמה עבור קבורת  מבקש  ו, וותושב" כלומר שהוא זר בארץ שאינה שייכת ל 

 . שרה

כ"ג    (2) בפרק  אברהם  דברי  לבין  ט"ו  בפרק  לאברהם  ה'  הבטחת  בין  סתירה  אין  הרשב"ם  פירוש  לפי 

בגלל שהוא הגיע  ש לקנות את השדה מבני חת  הם מבקם, אברד', מכיוון שלפי פירוש הרשב"-פסוקים א'

 ר את שרה. אין לו מקום לקבולארץ כנען מארץ רחוקה, ולכן 

 סעיף ג

פונה לבני חת ומציג את עצמו כ"גר  אברהם    –  ראיה המלמדת על פניה מנומסת של אברהם לבני חת(  1)

( ובכבודותושב"  בנימוס  בפניהם  ד'(, ומדבר אליהם  "ויקם  ומשתחווה  וי:  לבני  אברהם  שתחו לעם הארץ 

 חת" )ז'(.  

ם, אברהם דורש  הצעת בני חת לקבור את שרה בלי תשלולאחר    –וכיחה את נחישותו של אברהם  ראיה המ 

מנו את מערת המכפלה: "אם יש את נפשכם לקבור את  לקנות מלשוחח דוקא עם עפרון בן צוחר כדי לבקש 

 (. מתי... שמעוני ופגעו לי בעפרון בן צוחר" )ח'

יוכ המקום, כך  ין שלו על  לבסס את טענת הקנ אברהם מתעקש לשלם לעפרון כדי  (  2) ל לערער  שאיש לא 

 עליו להחזיר את המקום. ולטעון ש השדה והמערהעברת הבעלות על על הבעתיד 
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 2שאלה 

 סעיף א 

ם  ויו: "ק צחק תכנן לברך את עשבמטרה לקבל מיצחק אביו את הברכה שיתחזה לעשיו אחיו  יעקב מ(  1)

 אכלה מצידי בעבור תברכני נפשך" )י"ט(. שבה ו

ו  (2) מטרתו  את  להשיג  מצליח  מיעקב  אכן  הברכההוא  את  בפסוק קבל  המתואר  לפי  כ"ז,  כ"ט:  -ים 

 ... ויתן לך האלהים מטל השמים...יעבדוך עמים....אורריך ארור ומברכיך ברוך". מר"ויברכהו ויא

 סעיף ב

ה של כל אחד מן ההורים: עשיו מכונה "בנו"  מדות על ההעדפלות השונות של שם העצם "בן" מ ההטי(  1)

מכונה   יעקב  זאת  לעומת  )ה'(.  בנו"  עשיו  אל  יצחק  "בדבר  )א'(,  הגדול"  בנו  עשיו  "ויקרא את  יצחק:  של 

 "בנה" של רבקה: "ורבקה אמרה אל יעקב בנה" )ו'(, ועתה בני שמע בקולי" )ח'(. 

ה של יצחק עם עשיו ושומעת על כוונתו לברך  מאזינה לשיח  אלמימוש רצונה. הי  בעורמהרבקה פועלת  (  2)

)ה'( את עשיו , ולאחר מכן משכנעת את יעקב להתחזות לעשיו  : "ורבקה שומעת בדבר יצחק אל עשיו..." 

 .  ט"ו(-... ותלבש את יעקב..." )ח': "ועתה בני שמע בקולי... ותיקח את בגדי עשיובכדי לקבל את הברכה

 סעיף ג

המבס  (1) את  סראיה  המדרש  ת  ההתחזות  יעקב    –דברי  ומן  הרמאות  ממעשה  להימנע  בהתחלה  מנסה 

 )י"ב(.  בעיניו כמתעתע..."  לעשיו אחיו: "אולי ימושני אבי והייתי

ואומר בצורה    , מציג את עצמו כעשיולא מהסס לשקר לאביויעקב    –ראיה המפריכה את דברי המדרש    (2)

 ברורה: "אנוכי עשיו בכורך..." )י"ט(. 

 3ה לשא

 סעיף א 

ל  ( 1) לה  ניתן  הוא שלא  לתמר  שנעשה  שני  העוול  מות  ואונן, התחתן לאחר  ער  יהודה,  אותה    בני  שנשאו 

 יכולת להקים משפחה. , והיא נאלצה להישאר אלמנה ללא  לאישה

 הרתה וילדה את בניה פרץ וזרח.  התחפשה לזונה ושכבה עם יהודה מבלי שהכירה, וכך תמר ( 2)

 סעיף ב

ראשונ ש  הדוגמא  הלב  תמר  לאומץ  לתמר    –ל  מהססת  דופלא  יוצאת  בצורה  את  פעול  להשיג  בכדי  ן 

 י"ד(. -ותכס בצעיף.. ותשב בפתח עיניים אשר על דרך תמנתה..." )י"ג: "ותסר בגדי אלמנותה מטרתה

רבון את חפציו  ודורשת ממנו לתת כעת משא ומתן עם יהודה מנהלהיא   –דוגמא שניה לאומץ הלב של תמר 

ת אשמת יהודה: "ותאמר אם תתן ערבון... חותמך  כדי שתוכל להוכיח לאחר מכן את צדקתה וא   האישיים

 י"ח(.  -ופתילך ומטך אשר בידך..." )י"ז
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 סעיף ג

לישי ושולח אותה לבית אביה:  מונע מתמר לשאת את בנו השהוא    –  שעשה יהודה  הראוי לגנאימעשה    (1)

 .." )י"א(.ך."ויאמר יהודה לתמר כלתו שבי אלמנה בית אבי

יהודה   "ויאמר  :  יהודה קורא לאונן בנו השני לשאת את תמר, אלמנת אחיו  -מעשה הראוי לשבח שעשה 

 והקם זרע לאחיך" )ח'(. יהודה לאונן בוא אל אשת אחיך ויבם אותה

מיד בצדקתה של    א מהסס להודותל יהודה מבין את טעותו ו  -מעשה נוסף הראוי לשבח שעשה יהודה    (2)

 )כ"ו(.   ": "ויאמר צדקה ממניכל הנוכחיםי לאשנ  תמר

 

 שמות  –פרק שני 

 4שאלה 

 סעיף א 

וכי כי אלך אל פרעה..."  : "מי אנ משה אומר שהוא אינו ראוי לתפקיד  -  החשש של משה בנוגע לעצמו  (  1)

 )י"א(. 

י  יאמינו בה' ששלח אותו: "ואמרו ל יכירו ולא  בני ישראל לא  חושש שמשה    –החשש של משה בנוגע לעם  

 מה שמו..." (י"ג(. 

ֹּאֶמר"   –תשובת ה' בנוגע לחשש של משה לגבי עצמו    ( 2) י   ַוי ְך  כִּ מָּ עִּ )י"ב( כלומר ה' מבטיח למשה  ֶאְהֶיה   "

 שיהיה עמו וילווה אותו בדרכו לבני ישראל, הוא לא בא מטעם עצמו אלא בשליחות האל. 

ֹּאֶמר עֹוד א  "  –תשובת ה' בנוגע לחשש של משה בנוגע לעם   ים ֶאלל ַוי ֵאל-לתֹּאַמר אֶ   כֹּה  , מֶֹּשה  הִּ ְשרָּ   ה'  :ְבֵני יִּ

לֵהי ֲאבֵֹּתיֶכם ק ֵואלֵהי ַיֲעקֹּב  ,א  ְצחָּ לֵהי יִּ ם א  הָּ לֵהי ַאְברָּ י ֲאֵליכֶ   א  ַחנִּ היא שהעם יאמין  , תשובת ה'  " כלומרם ְשלָּ

 ים.  בו משום שהוא האל של אבות האומה שאתו בני ישראל מכירים ומאמינ

 סעיף ב

 .  : "ושמעו לקולך.." )י"ח(יאמינו ויקבלו את דברי משההזקנים  –הזקנים לדברי משה בת  וגת  (1)

ֹּא לא יקבל את דברי משה ויסרב לשחרר את בני ישראל ממצרים: "פרעה    –פרעה לדברי משה  תגובת   י ל   כִּ

ם ְצַריִּ ֵתן ֶאְתֶכם ֶמֶלְך מִּ  ... )י"ט(.ַלֲהלְך   יִּ

שהזקנים יקבלו את דבריו ומצד שני  מראש  יחות ולכן מודיע לו  של ק את משה בביצוע הרוצה לחזה'    (2)

יסרב   אליו  שפרעה  מצטרפים  שהם  בכך  משה  את  מחזקת  הזקנים  דרישתו. הסכמת  את  ודורשים  לקבל 

ל ממצריםמפרעה  "צאת  ֶאל :  ֵאל  ְשרָּ יִּ ְקֵני  ְוזִּ ה  ַאתָּ אתָּ  ְצַריִּ -ּובָּ מִּ מראש "...)י"ח(ם ֶמֶלְך  והידיעה  סירוב    ,  על 

 מראש שיהיו סיבוכים בדרך.   מן הסירוב וידעת את משה שלא ייבהל זקפרעה מח

 סעיף ג

שה ימים אך זהו שקר כי  ה לצאת רק לשלוהפסוק הם דורשים מפרעלפי    –הקושי המוסרי בפסוק י"ח    (1)

 .  דות במצריםהרי הם לא מתכוונים לחזור לעב
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כ"ב   בפסוק  המוסרי  יקחו בני    –הקושי  מן    ישראל  כלים  לה"בהשאלה"  בעצם  הם  אך  יחזמצרים,  רו  א 

 כך שלא באמת מדובר ב"השאלה". למצרים 

ישראל, אבל מכיוון שהמצרים שיעבדו את בני ישראל  מדובר ברמאות של בני  ם אכן  שד"ל אומר שאמנ(  2)

 ך. ם סיבה, הרי שמותר היה לבני ישראל לרמות את מי שניצל והעביד אותם בפר בלי שו

 5שאלה 

 יף א סע

יש(  1) מתעכב  מבקש  ראלבני  משה  כי  אלהים  להם  לעשות  מאהרן  ולכן  וים  מעין  "נעלם"  רוצים  הם 

" למשה  "תחליף" ַעל:  ם  עָּ הָּ ֵהל  קָּ ֲעֵשה  ַאֲהרֹּן  ַויִּ קּום  יו  ֵאלָּ ֹּאְמרּו  ל  ַוי א  נּו  יםֹולָּ י ...  הִּ ֲאֶשר    כִּ יש  אִּ הָּ מֶֹּשה  ֶזה 

ם ְצַריִּ נּו ֵמֶאֶרץ מִּ ַדְענּו  ֶהע לָּ ֹּא יָּ יָּה לֹו ֶמהל  .()א'" הָּ

 ב.  את עגל הזה אהרן מקבל את בקשת העם ומבקש לקבל מהם את כל התכשיטים, מהם הוא מכין (2)

 סעיף ב

חָּ   לה'ג  חַ "  –ראיה המלמדת שהמעשה נועד לעבוד את אלוהי ישראל  (  1) אהרון בונה את המזבח    )ה'(  "ר מָּ

 עבור אותו אל המוכר לבני ישראל מן הפרקים הקודמים.

ל  -י ישראל  מנוגד לעבודת אלוה  ה ראיה המלמדת שהמעש  (2) ֵאלֹוֵאֶלה א  ְשרָּ יִּ   ֶהיָך יִּ ְצרָּ   םֲאֶשר ֶהע לּוָך ֵמֶאֶרץ מִּ

 שהוציאם ממצרים, ולא אלוהי ישראל.   בעצם טוענים שהעגל הוא זהפסוק זה בני ישראל , לפי )ד'(

 גסעיף 

-זמן. לפי פסוקים א' למשימה שתיקח הרבה אהרון רצה לעכב את העם מביצוע החטא ולכן שלח אותם( 1)

ְרקּוכשיטים: " ו את התל ו' מטרתו לא הושגה כי הם פועלים בזריזות ובמהירות ומביאים   ְתפָּ ל   ַויִּ ם  כָּ עָּ   ֶאת   הָּ

ב הָּ ְזֵמי ַהזָּ ְזֵניֶהם נִּ יאּו  ֲאֶשר ְבאָּ בִּ  )ג'(.  ןַאֲהרֹּ -ֶאל ַויָּ

ה  (2) פירוש  את  מערער  כ"ד  של פסוק  מכיוון  העםפי  מדרש  מכל  מבקש  אהרון  זה  הזהב    לתת  פסוק  את 

בם: "שברשות הָּ י זָּ ֶהם ְלמִּ אַֹּמר לָּ ְתנּו? וָּ קּו ַויִּ רָּ ְתפָּ י הִּ ֵאש, ַוֵיֵצא הָּ  לִּ ֵכהּו בָּ ַאְשלִּ  . "הֵעֶגל ַהזֶ וָּ

 

 הבחירה נושאי  –פרק שלישי 

 6שאלה  –שיבת ציון 

 סעיף א 

טוב של שמחה וסיפוק: "הזורעים בדמעה,  ב  למצ  המזמור מתאר את השינוי ממצב רע של בכי ודאגה  (1)

. בזמן הזריעה החקלאי מודאג משום שאינו יודע מה יעלה בגורל עבודתו והשקעתו, ואילו  ברינה יקצורו"

 לראות ברכה בעמלו. שבע רצון בתקופת הקציר הוא שמח ו 

ה ארוכה  תקופיבת ציון. לאר  שתקופת    –הדוגמא ממחישה את המתרחש בתקופה המתוארת במזמור    (2)

 ה, העם חוזר לארצו בשמחה ובהתלהבות מהתגשמות חלומם לחזור לארץ.של גלות ודאג 
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 סעיף ב

ו(  1) ציון  שיבת  תקופת  בתחילת  העם  של  וההתלהבות  השמחה  מתוארת  קכ"ו  לארץ.  במזמור  החזרה 

  ץ: אר את המצב הקשה שנוצר לאחר ששבי ציון הגיעו ללעומת זאת בספר חגי מתאר הנביא את המצוקה ו

כֹול ְוֵאין"ז ט, אָּ ֵבא ְמעָּ ה  ַרְעֶתם ַהְרֵבה ְוהָּ ְבעָּ תֹו ְוֵאין   ,ְלשָּ בֹוש  שָּ ה, לָּ ְכרָּ ְשַתֵכר  ,ְלחֹּם לֹו  ְוֵאין  ְלשָּ ְשַתֵכר  ְוַהמִּ   ֶאל   מִּ

קּו  ".  ב ְצרֹור נָּ

  יםרוכז מקדש השני אלא היו  ציון התעכבו ולא בנו את בית המלפי דברי הנביא הסיבה לפער היא ששבי    (2)

 כל אחד בבניית ביתו הפרטי. 

 סעיף ג

כלומר הבקשה היא שהנחלים המתמלאים רק    תנו כאפיקים בנגב"הבקשה בפסוק ד': "שובה ה' את שבי

ו בחורף יז ץ  שכל העם הנמצא עדיין בגלות יחזור לארבקשה    –משמעות הדימוי  .  ללא הפסקהרמו בשטף 

בה  ב מבקש שהשי, הכותהיו להם באותה תקופהש  נייםכדי לסייע לשבי ציון בקשיים הכלכליים והביטחו 

 טפונות.  יחלים בנגב בזמן שק המופיע לעתים באפיקי הנמן הגלות תהיה כמו זרם המים העצום והחז

 7שאלה   –נביא ונבואה 

 סעיף א 

ת  יחס זה ליחס שבין חתן וכלה בתקופהיחס בין העם לה' בתקופת המדבר ומדמה  הנביא מתאר את    (1)

 ך". ת כלולותי"אהב הכלולות: 

ת יחסו לה': "מה מצאו אבותיכם בי עול כי רחקו מעלי", כלומר העם הוא  לפי פסוק ד' העם שינה א(  2)

 שהתרחק מה'.  

 סעיף ב

ארים תמיד  יא מזמן את העם לעבור במקומות אחרים כדי לראות שכל העמים בכל המקומות נשהנב   (1)

 ו. לוהי, בניגוד לעם ישראל שבגד באםנאמנים לאלוהיה

שמים זהו ביטוי  שומו    –.." )י"ב(  המה של הנביא: "שומו שמים על זאת, ושערו חרבו מאוד.דוגמא לתד  (2)

 הנביא מתאר.   המביע זעזוע מן המצב שאותו

 סעיף ג

ל  ( 1) י"ג ממחישות  עם שבעזיבת ה' אין שום היגיון, כמו שאין היגיון בניסיון לחפש  המטפורות שבפסוק 

 חליף מקורות מים בבורות יבשים., ולה בורות יבשיםמים ב

ש  (2) הוא  כ"ב  בפסוק  כהמסר  חטאים  חטא  לסלוח  "העם  ניתן  לא  שכבר  כך  כדי  עד  כבדים  או  להם  כ 

 ממנו את הכתם.  כבר לא ניתן להסיר תמלא לכלוך ולשכוח מן החטאים, כמו בגד שה

 8שאלה  –חוק וחברה 

 סעיף א 

בין  ו יחסי שנאה ואיבה  הי האם    –. קריטריון שני  להרוג  נהכוולרוצח  האם היתה    –קריטריון ראשון    (1)

 הרוצח לבין הנרצח.  
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 שיעידו. לקבל עדות של עד אחד על רצח, אלא חייבים שני עדיםאסור   –אזהרה ראשונה  (2)

לקחת כופר )כלומר תשלום( במקום עונש מוות לרוצח במזיד או במקום גלות לרוצח  אסור    –אזהרה שניה  

 בשוגג. 

 סעיף ב

"ט, לאחר שבית הדין קובע שמדובר ברצח במזיד, גואל הדם הוא זה שהורג את הרוצח. לפיכך  י פסוק י לפ

קביעה שגאולת הדם יכולה  ניתן לומר שהחוק לא מבטל לחלוטין את מנהג גאולת הדם, אבל ממתן אותו ב

 . של בית הדין  החלטה להתבצע רק לאחר 

 סעיף ג

עולה בקנה אח(  1) ל"ג  על רצח במזידד  העיקרון שבפסוק  לכפר  ניתן  ולכן חובה  עם החוק הקובע שלא   ,

 להטיל על הרוצח במזיד גזר דין מוות. 

על    פיו רוצח בשגגה נשאר בחיים ומכפרהעיקרון שבפסוק ל"ג מנוגד לחוק העוסק ברוצח בשגגה, של  (2)

 ך אינו חייב מוות.  פשעו בכך שהוא גולה לעיר מקלט, א

 9שאלה  –מזמורי תהילים 

 א  סעיף

הראשונה  (  1) נחותהתפיסה  כיצור  האדם  את  ומציגה  חלש  השניהחלוף-בן,  התפיסה  האדם    .  את  מציג 

 כיצור חזק ובעל עוצמה ושלטון על העולם. 

: "ותחסרהו מעט  )ה'(. התפסיה השניה( התפיסה הראשונה: "מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו"  2)

 מאלוהים, כבוד והדר תעטרהו" )ו'(.

 סעיף ב

הטבע  ב תופעות  לשאר  שווה  במעמד  בעולם,  הטבעית  המחזוריות  מן  כחלק  מתואר  האדם  ק"ד  תהילים 

שואגי הכפירים  ביתה...  ברושים  חסידה  יקננו,  צפרים  "שם  החיים:  לפעלו,  ובעלי  אדם  יצא  לטרף...  ם 

עדי ערב". לעומת   בולעבודתו  ז'זאת,  ח', פסוקים  גבוה משאר הבח' האדם מתואר ב-מזמור  אה  רימעמד 

 ולט בכל בעלי החיים: "תמשילהו במעשי ידיך...".  וכמי שמושל וש 

 סעיף ג

עות  פכל תוה ובריאיונקים מכירים באופן טבעי את כוחו של ה' וחוכמתו בבים והלפי פירוש רד"ק, העולל 

 ה'. אויבי ן יכולים לערער על עמדת ך ה, וכהטבע

 10שאלה    –: הרהורים על החיים ספרות החוכמה

 סעיף א 

ואת  ג'( איוב מקלל את יום הולדתו  "יאבד יום איולד בו, והלילה אמר הורה גבר" )   -  דוגמא ראשונה  (  1)

שניה   דוגמא  אמו.  הרתה  שבו  ר"  –הלילה  רוגשם  חדלו  ינוחו  שעים  ושם  )י"ז(יגיש  כח"  טוען  עי  איוב   ,

 שלאחר המוות בני האדם אינם סובלים מצרות וייסורים.
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  או מפגעים כלכליים, בריאותיים מצרות    המתים אינם סובליםידיאלי משום שא ( איוב רואה במוות מצב  2)

ואשקוט,  וחברתיים שכבתי  עתה  "כי  י:  אז  )י"ג(ישני  לי"  בשקט  נוח  לנוח  אפשר  המוות  לאחר  כלומר   ,

 ובשלווה. 

 סעיף ב

בכלל  ועות הטבע  לומר שהוא תוקף את ה' האחראי על כל תו  הולדתו וממילא ניתןבפרק ג' איוב מקלל את  

ה' בעזה   ואיוב אכן מקלל את  ניתן לומר שהשטן צדק  והלידה. לפיכך,  על  ל המוות  כך שהוא מביע כעס 

 ממעל" )ד'(. ידרשהו אלוהאל חושך,  ההוא יהי  היום: "חייו

 סעיף ג

ועם שאיוב כלל אינו מסוגל להבין את סודות הקיום  י"ח(: ה' ט -תשובת האל לאיוב לפי פרק ל"ח )ט"ז(  1)

: "הנגלו לך שערי מוות, ושערי  לחייובנוגע  של איוב    הביקורת  ולכן אין מקום לטענותיו ולדברי  םשל העול

 מוות תראה?".  צל

מי שאינו מסוגל כלל להבין את הדרך בה  בתשובת ה' לאיוב ה' ממעיט בערכו של איוב ומתאר אותו כ(  2)

אדם צדיק    ואר בספר איוב היהתל ה' משום שלפי הממתנהל העולם. לדעתי, איוב אינו ראוי ליחס זה ש

וירא ה' ולכן היה זכאי ליחס יותר מכיל ואוהד; או: לדעתי, איוב ראוי ליחס זה של ה' בגלל הניסיון שלו  

 להבין דברים שהם מעבר לתחומי השגתו כמו הדרך שבה ה' מוביל את המתרחש בעולם. 

 

 להבנה ולניתוחקטע   –פרק רביעי 

 11שאלה 

 סעיף א 

 שרה לאישה למרות שהיתה נשואה לאברהם. ח את ך לקלאבימ( 1)

אבימלך מבסס את טענתו על כך שאברהם ושרה שניהם אמרו לו ששרה היא אחות של אברהם ולא  (  2)

 אשתו.

 סעיף ב

ב לפי המסופר  לאבימלך  פלדעתי  נודע  שכאשר  משום  בדבריו  טעה  אברהם  היא אשתרק  אברהם    ששרה 

: "ואבימלך לא קרב אליה ויאמר אדני הגוי גם צדיק  ל מה שקרהצער ע ומביע  לשינוי המצב    הוא מיד פועל

 הים בחלום גם אנוכי ידעתי כי בום לבבך עשית זאת" )ו'(. ו)ד'(, "ויאמר אליו האל תהרוג" 

 סעיף ג

קרוב(  1) אמנם  היא  ששרה  וטוען  שרה  את  הציג  כאשר  שאמר  הדברים  את  מתרץ  משפחתו  אברהם  ת 

 חתו מצד אביו. ת משפקרובומלבד היותה אשתו היא 

י"ג משום שבפסוק ב' מצוין בצורה ברורה  -ים י"במפסוק ב' משתמעת ביקורת על דברי אברהם בפסוק   (2)

 שאברהם מתאר את שרה כאחותו. 
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 סעיף ד

לך וכך נפתרת בעיית העקרות של אבימלך ומשפחתו. בפרק  לטובת אבימ בפרק כ' מסופר שאברהם מתפלל  

נולד בן כך שניתן לומר שבזכות התפילה של  כה,  ת ארולאחר תקופת עקרוכ"א מסופר ש  לאברהם ושרה 

 לפיתרון הבעיה שלו עצמו.    זוכה אברהם עבור אבימלך, גם אברהם

 

 

 

 * *  צות התשובות נכתבו בקצרה ובתמ* * 

 

 * *   יתכנו תשובות נוספות לשאלותי * * 

 

 !  ה  ח  ל צ  ה ב

 

 

 

 

 

 

  בתנ"ךרות ההכנה לבגאתר  –הצעת פיתרון הבגרות מאת תנוכ"ו 

  לחצו כאן "ו ר תנוכהמלא באת הדיגיטלי להרשמה לקורס 
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