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 בראשית   –פרק ראשון 

 1שאלה 

 סעיף א 

אמן לה' ויסכים  ה' מצווה את אברהם להעלות את בנו יצחק לעולה ובכך לנסות ולבדוק האם אברהם נ(  1)

 קיים את צו האל ולהקריב את בנו. ל

ולה  (2) האל  ציווי  את  לקיים  ותכנן  בניסיון  עמד  בנואברהם  את  שם  עלות  ויבן  המקום...  אל  "ויבואו   :

בנואברהם את המזבח ויעקוד את יצחק  וישלח א...  ידו  ..  "  לשחוט את בנו  המאכלת  ויקח אתברהם את 

 . (י'-)ט'

 סעיף ב

', מכיוון שבפרק כ"ב אברהם מתכונן  יטוי אמונה חזקה יותר של אברהם בהלדעתי, בפרק כ"ב באה לידי ב

וללקיים   ה'  ציווי  האהואת  בנו  יצחק  את  לעולה  את  העלות  אהבת  אשר  יחידך  את  בנך  את  נא  "קח  ב: 

לעומת זאת בפרק י"ח אברהם לא מקבל בצייתנות את דברי ה'  .  )כ"ב, א(  לעולה..."שם  והעלהו    ...  יצחק

צדיק  ומרשה לעצמו להתווכח עם ה' ולמתוח ביקורת על החלטתו להשמיד את העיר סדום: "האם תספה  

 )י"ח, כ"ג(.  !"עם רשע?

 סעיף ג

בפסוק (  1) העקדה,  ח'    לפי  ובפסוק  "וילכו  ו'  לעקדה:  בדרך  יחדיו  ההולכים  ויצחק  אברהם  על  מסופר 

ביחד. לעומת זאת לאחר העקדה בפסוק  שניהם יחדיו" כלומר הדגש הוא ששניהם, אברהם ויצחק, פועלים  

ללא יצחק: "וישב אברהם אל נעריו ויקומו וילכו יחדיו..." ומכאן ניתן  זר אל נעריו  וי"ט מסופר שאברהם ח

 להבין שלאחר העקדה היה נתק בין אברהם לבין יצחק. 

)ס"ב  (2) כ"ד  בארץ  -בפרק  רואי"  לחי  ב"באר  לבדו  נמצא  יצחק כשהוא  פוגשת את  ס"ד( מסופר שרבקה 

 תן להבין שיש ביניהם נתק. הנגב, הוא לא נמצא עם אברהם אביו ומכאן ני 
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 2שאלה 

 סעיף א 

 :שתי ההבטחות של ה' ליעקב( 1)

 " )י"ג(. ּוְלַזְרֶעָך ְלָך ֶאְתֶנָנה  ֲאֶשר ַאָתה שֵֹׁכב ָעֶליהָ  ָהָאֶרץהארץ ליעקב ולצאצאיו: " הבטחת  –הבטחה ראשונה 

 )י"ד(.  ץְוָהָיה ַזְרֲעָך ַכֲעַפר ָהָאֶר ריבוי הצאצאים: " הבטחת  –הבטחה שניה 

 ביתו.  לחזור בשלום ל  ויעזור לו היא שה' ישמור על יעקב בדרכו  ההבטחה האישית של ה' ליעקב  (2)

 סעיף ב

ן השמים לארץ באמצעות בניית מגדל בבל. בפרק כ"ח האמצעי  בפרק י"א בני האדם מנסים לחבר בי   ( 1)

 עולים ויורדים. ליצירת החיבור בין השמים לארץ הוא הסולם שיעקב רואה בחלום ובו מלאכי ה'  

 ה'. הסולם, יעקב מרגיש שנוצר קשר בינו ובין לאחר חלום    (2)

 הנמצא בקרבתו. : לאחר החלום יעקב מרגיש את האל  (" )ט"זה ַבָמקֹום ַהזֶ   ה'ָאֵכן ֵיש "  –ראיה ראשונה 

ַקח ֶאת  -ראיה שניה   מקים מצבה במקום שבו  : יעקב  " )י"ח(הַמֵצבָ   ַוָיֶשם אָֹׁתּה  ָשם ְמַרֲאשָֹׁתיו  ָהֶאֶבן ֲאֶשר  ַויִּ

 טיח ליעקב.ה' התגלה אליו כדי לציין את נכוחות האל במקום זה ואת ההבטחות שהב

 סעיף ג

כ'  ספק  -בפסוקים  מטיל  יעקב  י"גכ"ב  בפסוקים  לו  הבטיח  שה'  הוא  -בהבטחות  ובו  נדר  נודר  יעקב  ט"ו. 

 " תנאי:  םמביע  י   אִּ ָמדִּ עִּ ים  ֱאֹלהִּ ְהֶיה  הֹוֵלְך  יִּ י  ָאנֹׁכִּ ֲאֶשר  ַהֶזה  ַבֶדֶרְך  י  לו  ּוְשָמַרנִּ למרות שה' הבטיח  זאת   "...

ספקן בקשר להבטחה שקיבל    . מלשון התנאי שבנדר ניתן להבין שיעקב מטילקודם לכן שישמור עליו בדרך

 מה' ומבקש "לכפות" על ה' לקיים את הבטחותיו באמצעות הנדר. 

 3שאלה 

 עיף א ס

לפי פסוק י"ז, יוסף מחליט שרק מי שהגביע נמצא ברשותו יישאר אצל יוסף כעבד, וכל שאר האחים    (1)

 יחזרו לביתם. 

א'  ( 2) פסוקים  פרק מ"ה,  לאחיו שהוא  -לפי  ומגלה  בבכי  פורץ  יוסף מתרגש,  יהודה  של  הנאום  ג', לאחר 

 יוסף אחיהם. 

 סעיף ב

ֹׁ "  דוגמא ראשונה: יו  ַלֲעזֹׁב ֶאת    יּוַכל ַהַנַער  א ל יו  ְוָעַזב ֶאת   ָאבִּ ן  יהודה מבין שהפרידה מבנימי(  )כ"ב"  תָומֵ   ָאבִּ

 גרום למות יעקב מרוב צער. עלולה ל
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ם ָיְלָדה כִּ   ַאֶתם ְיַדְעֶתם"דוגמא שניה:   ְשתִּ   י ְשַניִּ י אִּ מתאר את רגשותיו של יעקב כלפי הבנים  " )כ"ז( יהודה  ילִּ

 שנולדו לו מאשתו האהובה רחל. 

י ֶאל  דוגמא שלישית: " י  ְוַעָתה, ְכבֹׁאִּ ָתנּו  ְוַהַנַער  ַעְבְדָך ָאבִּ " )ל'( יהודה מתאר את  ְקשּוָרה ְבַנְפשֹו  ְוַנְפשֹו  ֵאיֶננּו אִּ

 לא יחזירו אם בנימין. ואת מה שעלול לקרות ליעקב אם  הקטן ו הקשר הרגשי החזק שבין יעקב לבין בנ

 סעיף ג

יוסף ומצבפרק    ( 1) כלפי  נוהג בחוסר אחריות  יהודה  יוסף ל"ז  למכור את  ְיהּוָדה "  :יע לאחים  ֹׁאֶמר    ֶאל   ַוי

ְמ ...  ֶאָחיו ְונִּ יְלכּו  ְשְמֵעאלִּ ַליִּ יהודה  םְכֶרנּו  מ"ד  בפרק  זאת  לעומת  הוא  ...".  בנימין,  כלפי  אחריות  מגלה 

ר ליעקב אביו:  שאר בעצמו במצרים במקום בנימין, כדי שבנימין יוכל לחזומתווכח עם יוסף וגם מוכן להי

ָעַרב ֶאת  " ַעְבְדָך  י  י  ַהַנַער  כִּ ָאבִּ ם  ֵיֶשב...  ֵמעִּ ַהַנַער  ְוַעָתה,  ַעְבְדָך ַתַחת  י  ֶעֶבד  ָנא  נִּ י  ...ַלאדֹׁ ֶאֱעֶלה ֶאל  כִּ י  ֵאיְך    ָאבִּ

תִּ   ". יְוַהַנַער ֵאיֶננּו אִּ

ל"ה שבהם מסופר על התגובה של  -פרק ל"ז, פסוקים ל"באפשר להסביר את השינוי שחל ביהודה לאור    ( 2)

ְמֹלָתיו  : "תנחםהיעקב לבשורה על מות יוסף. יעקב בוכה ומתאבל ולא מסוגל ל ַיֲעקֹׁב שִּ ְקַרע  ַוָיֶשם ַשק    ַויִּ

ַעל  ְבָמְתָניו ְתַאֵבל  י  ְבנֹו   ַויִּ ַרבִּ ים  ְתַנחֵ ...  םָימִּ ְלהִּ יעקב משפיע  צערו  אפשר להבין מכך ש".  םַוְיָמֵאן  הגדול של 

 פגוע עוד באביו. מאוד על יהודה שמשנה את התנהגותו משום שאינו רוצה ל

 שמות  – שני פרק 

 4שאלה 

 סעיף א 

 כ"ה, ה' מגן על בני ישראל ותוקף את פרעה ומצרים. -לפי פסוקים י"ט(  1)

מ  (2) ה'  הגנה:  ידרך  בני  על  לבין  גן  בינם  ומפריד  בדרך  אותם  שמוביל  הענן"  "עמוד  באמצעות  שראל 

 חריהם. המצרים שרודפים א

 קרב המצרים. בולפחד דרך תקיפה: ה' גורם למהומה 

 סעיף ב

 עוצמת הפגיעה של ה' במצרים:(  1)

ם ֶאת ה'ַוְיַנֵער   -דוגמא ראשונה   ְצַריִּ  טובעים בתוך הים.  המצרים   –)כ"ז(  םְבתֹוְך ַהיָ  מִּ

ֹׁא -יה דוגמא שנ  ְשַאר ָבֶהם, ַעד-ל  המצרים שרדפו אחרי בני ישראל טבעו ומתו.  כל   –כ"ח( ) דֶאחָ -נִּ

כלומר  (  2) ידיו"  כאל "מעשה  ומתיחס אליהם  על המצרים הטובעים  ה' מרחם  המדרש  מן  הם  לפי  חלק 

 ולכן אין לשמוח על מותם.  כמו כל שאר בני האדם, הבריאה והעולם שברא
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 סעיף ג

כלומר, לפרעה לא    ,את לב פרעה" וגרם לו לצאת לרדוף אחרי בני ישראל  בפסוק י"ז מסופק שה' "חיזק  (1)

ף. לכן, הקושי המוסרי הוא איך אפשר להעניש  למרדהיתה אפשרות בחירה כי ה' גרם לו להחליט לצאת  

 אדם שנלקחה ממנו היכולת לבחור?  

לבחור    (2) היכולת  את  מפרעה  לקח  ה'  הרמב"ם  דברי  הלפי  על  ישראל  ת  התאכזרוכעונש  בני  כלפי  שלו 

 בתקופת העבדות במצרים.  

 5שאלה 

 סעיף א 

חַ "  –ל משה  פעולה ראשונה ש(  1) ָיָדו ֶאת   ַאף מֶֹׁשהר  ַויִּ לאחר שמשה  )י"ט(    ... " ַוְיַשֵבר אָֹׁתם  ַהלֻּחֹׁת  ַוַיְשֵלְך מִּ

 כעס ושובר את הלוחות.רואה את חטא העגל הוא מתמלא ב

ַקח ֶאת  -משה  פעולה שניה של   ְשר  ָהֵעֶגל ֲאֶשר ָעשּו   ַויִּ ְטַחן   ף ָבֵאשֹוַויִּ )כ'( משה שורף את העגל    קדָ   ַעד ֲאֶשר  ַויִּ

 אר ממנו.  עד דק את מה שנשוטוחן 

ֹׁאֶמר    טאים: "בעקבות חטא העגל, ה' מחליט להעניש את החו(  2) י ֲאֶשר ָחָטא   מֶֹׁשה   ֶאל  ה'ַוי י  מִּ ֶאְמֶחנּו    לִּ

ְפרִּ  סִּ  ...".  ימִּ

 סעיף ב

ט"ו  (1) ה'-בפסוקים  ידי  כמעשה  הברית  לוחות  מתוארים  מרשה  ט"ז  משה  כיצד  הקושי  מתעורר  לכן   ,

 לעצמו לשבור את הלוחות שהם מעשה ה'? 

שמלכי  (2) הלוחות  את  לשבור  נהגו  הקדום  במזרח  עמים    עליהםם  עם  בריתות  כך  הונצחו  בהם.  שמרדו 

סמלו את הברית בין ה' לבין בני ישראל לאחר חטא העגל שנחשב  , הוא שובר את הלוחות שפועל גם משה

 כמרד בה'. 

 גסעיף 

ֹׁאְמרּו  "  ה':ליף לתחומסביר למשה שהעם פנה אליו וביקש  ראיה לכך שאהרון מאשים את העם בחטא( 1) ַוי

י יםֹוָלנּו ֱאל -ֲעֵשה  לִּ  " )כ"ג( כלומר, העם הוא היוזם של החטא. ֲאֶשר ֵיְלכּו ְלָפֵנינּו  הִּ

י  ראיה לכך שמשה הוא האשם בחטא: יש   כִּ ם   ֶזה מֶֹׁשה ָהאִּ ְצַריִּ ֹׁא ָיַדְענּו  ֲאֶשר ֶהֱעָלנּו ֵמֶאֶרץ מִּ ו..."  לָהָיה    ֶמה  ל

 בהר וגרם לכך שהעם ביקש את עגל הזהב.   לפי דברים אלה, משה אשם בכך שהתעכב )כ"ג(

מהעם  ( 2) התכשיטים  את  אסף  רק  שאהרון  מסופר  כ"ד  באש  בפסוק  אותם  ווהתיך  מכך  ,  עגל  כתוצאה 

 . שלוללא תכנון מוקדם ו  ,הזהב יצא במקרה
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 נושאי הבחירה – שלישי פרק 

 ציון שיבת   – 6שאלה 

 א סעיף 

. מטרת הפעולות היא לקיים את  שתי הפעולות שעשו שבי ציון הן בניית המזבח וחידוש עבודת הפולחן(  1)

 כורש. הצהרתשיבת ציון לאחר כחלק מ הכתוב בתורת משה 

מלך פרס שבה הוא    צהרת כורשמדיני שאפשר לשבי ציון לבצע פעולות אלה הוא ה-ההיסטורי  המאורע(  2)

 לפני הספירה.  538הרשה לגולי בבל לשוב לירושלים. הצהרת כורש התפרסמה בשנת 

 סעיף ב

רים שמהם  המקדש השני מאותם חומשבי ציון ניסו לשחזר את בית המקדש הראשון והם בונים את בית  

גנבנה הבית הראשון:   )עזרא  הלבנון..."  מן  עצי ארזים  להביא  ולחרשים...  לחוצבים  כסף  ז'"ויתנו   ,)'"  ;  

דּו ן  ֲעָבַדי יֹׁרִּ ְשֹלמֹׁה  ...הַהְלָבנֹון ָימָ   מִּ ירֹום נֵֹׁתן לִּ י חִּ י  ַוְיהִּ ים ַוֲעֵצי ְברֹושִּ   כ"ד(. -..." )מלכים א', ה', כ"גםֲעֵצי ֲאָרזִּ

י  שבי ציון מתחילים בבנית המקדש בחודש השני, כפי שעשה שלמה: "בנוסף,   ו, הּוא ַהחֶֹׁדש ַהֵשנִּ ...  ְבחֶֹׁדש זִּ

ת ֶבן ַהַביִּ ית, ְלבֹוָאם ֶאל" )מלכים א', ו', א(; " לה'  ַויִּ ים לִּ ֹוֵבית ָהֱאל  ּוַבָשָנה ַהֵשנִּ ִּםהִּ י  ירּוָשַל ֵהֵחלּו    ַבחֶֹׁדש, ַהֵשנִּ

 " )עזרא ג', ח'(. ה'  תְמֶלאֶכת ֵבי-ַח ַעל ְלַנצֵ ... 

 סעיף ג

בכך שהם הקריבו קורבנות וחגגו את חג הסוכות    שבי ציון הקפידו לפעול לפי המסורת הנהוגה בישראל  ( 1)

ש בעם:  היהכפי  ֶאת"   נהוג  ְבנּו,  ֱאל  ַויִּ ְזַבח  ְשָרֵאלֹו מִּ יִּ ָעָליו  ֵהי  יש   ַכָכתּוב  עֹׁלֹות  ְלַהֲעלֹות  אִּ מֶֹׁשה    ְבתֹוַרת 

יֹוָהֱאל כֹות  ַוַיֲעשּו ֶאת  "  "םהִּ שהם פועלים "ככתוב בתורת משה" וכפי    הפסוקים מדגישים.  ."..בַכָכתּו  ַחג ַהסֻּ

 .  בעבר שהיה נהוג 

מתייחס   (2) מרקס  ד'  העם  דברי  שמחת  על  י"א  בפסוק  למסופר  לארץ:  ים  לחזור  החלום  התגשמות  עם 

י טֹוב  לה' ַוַיֲענּו ְבַהֵלל ּוְבהֹודֹׁת  " סרור מתייחסים למסופר בפסוק י"ב  -. דברי ח' ארצי ה'"-הּוַסד ֵבית  ַעל ...  כִּ

זקני העם   של  הרב  על הצער  לבין הפאר  השני  בין המקדש  בפער  געגוע כאשר הבחינו  מרוב  בבכי  שפרצו 

 " הראשון:  המקדש  בבית  ֵמַהכ  שהיה  ים  יםֹו ְוַרבִּ ַהְזֵקנִּ ָהָאבֹות  ְוָראֵשי  ם  יִּ ְוַהְלוִּ ים  ֶאת   ֲהנִּ ָראּו  ת    ֲאֶשר  ַהַביִּ

אשֹון ְבָיְסדֹו ת ְבֵעיֵניֶהם ָהרִּ ים ְבקֹול ָגדֹו ֹוב ֶזה ַהַביִּ  ".  לכִּ

 נביא ונבואה – 7שאלה 

 סעיף א 

 התובעים במשפט הם הכהנים והנביאים שהתנגדו לירמיהו.  (  1)

לכך היא הנבואות  "מפשט מוות" כלומר לתת עונש מוות לירמיהו. הסיבה  פט דורשים  התובעים במש  (2)

 הקשות על חורבן ירושלים שניבא ירמיהו באזני העם.
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 סעיף ב

גמור של    (1) על חורבן  ומוחלטת  כי מיכה מנבא בלשון קשה  ירמיהו  יותר מנבואת  נבואות מיכה חמורה 

 נבואת ירמיהו נאמרת בלשון אזהרה והוא משאיר פתח לשינוי ותיקון.  המקדש. בנוסף, ירושלים ושל בית 

, הוא לא  תו הקשה של מיכהבריו ונבואדירמיהו מכיוון שלמרות    המסופר על מיכה יכול לשמש לטובת   ( 2)

 לא מגיע עונש כה חמור.ירמיהו שניבא דברים חמורים פחות להוצא להורג, ולכן ברור שגם  

 סעיף ג

במ  ( 1) אוריהו  התקדים  של  במקרה  כי  ירמיהו  לרעת  לשמש  יכול  אוריהו  של  לה המלך  קרה  וציאו  רצה 

 חורבן ירושלים.ת הפורענות שניבא על נבואלהורג בגלל  

גורלו של ירמיהו היה יכול להיות זהה לגורלו של אוריהו בגלל ששניהם ניבאו בתקופת המלך יהויקים    ( 2)

 )מלך יהודה(.  

 ק וחברה חו – 8שאלה 

 סעיף א 

במקרה משפטי    יש לפנות לבית הדין הגבוה כאשר בית המשפט המקומי לא מגיע להכרעהלפי פסוק ח'  (  1)

 בין שני בעלי הדין. מסוים 

(2 )   " מוות:  עונש  הוא  הגבוה  הדין  בית  של  הדין  פסק  את  שיפר  מי  על  ֲאֶשר  העונש  יש  ְבָזדֹון   ְוָהאִּ   ַיֲעֶשה 

ֶאל ְשמַֹׁע  י  ְלתִּ ַההּוא  ֵפטֹוַהש  ֶאל  אֹו   ...ַהכֵֹׁהן  ְלבִּ יש  ָהאִּ היא:  ".ּוֵמת  החמור  לעונש  ָהָרע  "  הסיבה  ַעְרָת  ּובִּ

ְשָראֵ  יִּ ָראּו -ְוָכל   ...למִּ ְויִּ ְשְמעּו  יִּ ידּון  ָהָעם,  ְיזִּ ֹׁא  כלומר השאיפהדעֹו  ְול את העבריינים מקרב    ",  להרחיק  היא 

  ך.תיע את העם שלא ינהג כולהר

 סעיף ב

ְבתֹו"גם המלך בישראל כפוף לחוקי המקרא: פי הנאמר בקטע, ל  (1) ֵסא ַמְמַלְכתֹו  ְוָהָיה ְכשִּ ְשמֹׁר ֶאת ...ַעל כִּ   לִּ

ֹׁאת וְ   ָכל ְבֵרי ַהתֹוָרה ַהז ים ָהֵאלֶ   ֶאתדִּ קִּ כלומר, המלך חייב לקיים את החוקים והוא אינו    י"ט(. -..." )י"חהַהחֻּ

   את החוקים כרצונו. ואינו יכול לשנותקובע אותם 

כדי לנצל  כדי לצבור עושר או  כוחו הרב  השתמש בלדעתי, המלך צריך להיות כפוף לחוק כדי שלא יוכל ל  (2)

 מחוקק.  ליו הלכן הוא צריך להיות כפוף להגבלות שמטיל ע, ואת האזרחים

 סעיף ג

מגמת המחוקק היא להגביל את כוחות ועוצמתו השלטונית של המלך ולמנוע ממנו להרבות כסף וזהב,  (  1)

 החוק. ד' ולחייב אותו לשמור על  נשים וכ

חויבות של  המ" מדגישה את ה: "לא" ו"לו". המילה החוזרת "לאהמילים המנחות החוזרות בקטע הן  (2)

ֹׁאהמלך לחוק ואת ההגבלות החלות עליו: "  י  ַיְרֶבה  ל ֹׁא ַיְרֶבה...  םלֹו סּוסִּ ים  ְול ֹׁא ָיסּור ְלָבבֹו    לֹו ָנשִּ ְוֶכֶסף  ...  ְול

ֹׁא ַיְרבֶ  ְוָזָהב  ...". הל
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 מזמורי תהילים – 9שאלה 

 סעיף א 

המאושר האדם  של  מאפיינים  ַכֶפיָך"  : שלושה  יַע  ֹׁאֵכל  ְיגִּ ת י  ָלְך  ַאְשֶריָך  כִּ אוכל    –"  ְוטֹוב  המאושר  האדם 

 ונהנה מפרי עמלו. 

ָיה  ֶאְשְתָך" ֵביֶתָך  ְכֶגֶפן פֹׁרִּ ים  ָבֶניָך,  ְבַיְרְכֵתי  ֵזיתִּ ֵלי  ְשתִּ יב  כִּ ְלָחֶנָך   ָסבִּ ,  המאושר מבורך במשפחהדם  הא  –"  ְלשֻּ

 אישה וילדים. 

יֹון   ה'ְיָבֶרְכָך  " צִּ ִּם   ּוְרֵאה   מִּ ים ְלָבֶניָך-ּוְרֵאה ךְיֵמי ַחֶיי  כֹׁל  ְבטּוב ְירּוָשָל ְשָר   ַעל  ָשלֹום,  ָבנִּ המאושר  האדם    –"  ֵאליִּ

 זוכה לראות צאצאים רבים ולהנות משגשוג ושלווה פרטיים ולאומיים.  

 בסעיף 

ה' (  1) פסוק  ה   לפי  בגורל  גם  כרוכה  ליחיד  הניתנת  הבירה  הברכה  ירושלים  כאשר  יבורך  היחיד  לאומי, 

יֹון ה'ְיָבֶרְכָך  "את במצב טוב, של שלווה ושגשוג:  נמצ צִּ ִּ   ,מִּ  ". םּוְרֵאה, ְבטּוב ְירּוָשָל

,  תלוי וקשור גם בגורל העם כולו, גורלו וגורל משפחתו וצאצאיו,  לפי פסוק ו' האושר של האדם הפרטי  (2)

ים ְלָבֶניָך ּוְרֵאה : "גם היחיד נהנה מכךכאשר העם במצב טוב  ְשָראֵ -ַעל ָשלֹום ,ָבנִּ  ". ל יִּ

 סעיף ג

בספר ב  ( 1) בעולם    מזמור קכ"ח  ועמל האדם  יגיע הכפיים  כדבר המעניק  תהילים  חיובית  בצורה  מתואר 

ברא בספר  זאת  לעומת  לחיים.  ושמחה  מתוארמשמעות  ג'  פרק  החטא שית  על  כעונש  האדם  עבודת    ת 

ֹׁאַכל ֶלחֶ "וככורח המציאות:   ". םְבֵזַעת ַאֶפיָך, ת

המהווים   וילדים  במשפחה  המתברך  האדם  של  כשותפה  האישה  מתוארת  תהילים  בספר  קכ"ח  במזמור 

בראשית מתוארת הולדת הילדים בצער ובעצב ומתוך סבל וכאב    ה. לעומתז את בפרק ג' בספרברכה ושמח

י  ְבֶעֶצבלאישה: " י ָבנִּ  ". םֵתְלדִּ

טרה שונה של כל פרק. בספר בראשית הכותב מתאר את העונש שקבלו  ם נובע מההבדל בין התיאורי(  2)

האדם והאישה על חטא האכילה מעץ הדעת והפרת הציווי של ה'. לעומת זאת בספר תהילים מטרת הכותב  

ְדָרָכי   ַההֵֹׁלְךה'  ְיֵרא    ָכל  ַאְשֵרי":  חוקי ה' והולך בדרכיואשר מקיים את  האושר של האדם  היא לתאר את   "  ובִּ

 )תהילים קכ"ח, א'(.  

 הרהורים על החיים  – 10שאלה 

 סעיף א 

י ֶזה  : " ה' פונה לאיוב ואומר  בפסוק ב' (  1) ין   מִּ לִּ יְך ֵעָצה ְבמִּ י   ַמְחשִּ וען שדברי איוב  , ה' ט?" כלומרתָדעַ   ְבלִּ

ולאיוב אין שום יכולת להבין את מה שקורה בעולם. : ל את איובד' ה' שוא  בפסוק    נאמרים "בלי דעת" 

י" ְבָיְסדִּ יָת,  ָהיִּ ם  ַהֵגד ץ,ָאֶר   ֵאיפֹׁה  ינָ   אִּ בִּ מכן מתחיל  !"ה ָיַדְעָת  איוב שאלות רטוריות    ולאחר  ה' לשאול את 
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, הוא אינו יודע כיצד נברא העולם, ולכן אינו יכול להבין את  שמטרתן להוכיח לאיוב שהוא אינו מבין דבר

 הצדק האלוהי. 

איוב לא טען שה'  יו, מכיוון שהולם על טענותפק לאיוב מענה  ו' אינו מס-קים א'לדעתי, הנאמר בפסו   (2)

יודע לברוא את העולם, אלא טען כלפי חוסר הצדק שיש בדרך בה העולם מתנהל.   אינו חזק או שה' לא 

 נאמר בפסוקים אלה אינו מתייחס לשאלות הצדק אלא רק "מקטין" את איוב ביחס לעוצמת האל. ה

 סעיף ב

 המוגבלות של הים:לת באמצעות תיאור הדוגמאות לכך שה' רומז לאיוב על יכולתו המוגב

ם יָ "פסוק ח':  ְדָלַתיִּ  ."ם ַוָיֶסְך בִּ

יף פֹׁה ָתבֹוא-ַעד  ָואַֹׁמר ""א:ופסוק י ֹׁא תֹׁסִּ ֹׁאּו,  ְול ית  פ ְגאֹון ַגֶליך ָישִּ  .".בִּ

 כוחות, מקומו והתפשטותו של הים בעולם וקבע את גבולות הים והיבשה.  הגביל את  'ה  –כלומר 

 סעיף ג

א'  (  1) הס  ה'   –בפסוק  "מתוך  לאיוב  כ"בערה".  פונה  מ-בפסוקים  הטבע  כ"ה  תופעות  את  הכתוב  תאר 

ָשלֶ   ֶאל  ֲהָבאתָ   שבכולן שולט ה': " ֵיָחֶלק אֹו-ֵאי   ...גאְֹׁצרֹות  ַהֶדֶרְך,  יודע לגרום. כלומר..."רֶזה  לכך    , רק ה' 

או סערה  שייפסקו  שתהיה  לכך  לגרום  יכול  ה'  ורק  שלג,  המסקנשיהיה  בכל  ,  השולט  הוא  שה'  היא  ה 

 תופעות הטבע שבעולם.

, ומכאן ניתן  )למשל במדבר(  מות שבהם אין בני אדםשלעיתים יורד גשם גם במקובפסוק כ"ו אומר ה'    ( 2)

האדם אינו תכלית הבריאה ושהעולם לא נברא  בסך הכל מעמד האדם בעולם אינו מעמד מרכזי,  להבין ש

יורד גשם  עבור זו משלימה את הטיעון של ה' שלפיו  . אמבני האדם שהרי גם במקום שאין בני אדם  ירה 

   אינו יכול להבין את ה' ואת הדרך בה העולם מתנהל. איוב כבן אנוש 

 קטע להבנה ולניתוח   – רביעיפרק 

 11שאלה 

 סעיף א 

ְשָרֵאל":  בקרב הראשון ניצחו הפלישתים את ישראל  ( 1) ָנֶגף יִּ ים   ַויִּ ְשתִּ ְפֵני ְפלִּ ְכַאְרַבַעת    ַוַיכּו ַבַמֲעָרָכה ַבָשֶדה  לִּ

יש ים אִּ  " )ב'(. ֲאָלפִּ

פֹׁל מישראל וארון ה' נלקח על ידי הפלישתים: "  30,000ל הקרב השני: נהרגו  שתי תוצאות ש  ( 2) ְשָרֵאל   ַויִּ יִּ   מִּ

י ים ֶאֶלף, ַרְגלִּ ים ְשֹלשִּ ְלָקח ַוֲארֹון ֱאֹלהִּ  ".  נִּ

 סעיף ב

ב' לניצחון ישראל על הפלישתים  הימצאות,  י"א-לפי פסוקים  להביא  :  ארון ה' בקרב העם היתה אמורה 

ית" י, ְכבֹוא ֲארֹון ְברִּ עּו ָכל   ַהַמֲחֶנה   ֶאל  ה'  ַוְיהִּ ְשָרֵאל  ַוָירִּ אבל כאשר הפלישתים ראו את      )ה'(.   " הְתרּוָעה ְגדֹולָ   יִּ
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ְראּו  "אל:  ארון ה' זה גרם להם דוקא להילחם בעוצמה רבה יותר ולנצח את ישר ים  ַויִּ ְשתִּ י ָאְמרּו  ַהְפלִּ ָבא    כִּ

ים ֶאלֹוֱאל ים  ...הֲחנֶ ַהמַ  הִּ ְשתִּ ים, ְפלִּ ְהיּו ַלֲאָנשִּ ְתַחְזקּו וִּ י--הִּ ְברִּ    י'(.-..." )ז'םֶפן ַתַעְבדּו ָלעִּ

 סעיף ג

 : הוא היה מבוגר מאוד וראייתו נחלשה.  שתי המגבלות שהיו לעלי הכהן (1)

  איש שהודיע לו על המתרחש: " עלי ידע מה התרחש בקרב לאחר ששמע את צעקת ההמון ואת דברי ה  (2)

י ְשַמע ֵעלִּ ַהר... קֹול ַהְצָעָקה ֶאת ַויִּ יש מִּ י ְוָהאִּ ֹׁא ַוַיֵגד ְלֵעלִּ  " )י"ד(.  ַוָיב

 סעיף ד

של  בקטעבעיני  הנזכרות  הדמויות  היא    וש  הקרב  של  ביותר  החמורה  לידי  התוצאה  ה'  ארון  נפילת 

 הפלישתים. 

לעלי   בצורה הדרגתית את הבשורות הקשותהמבשר שמודיע  לו  מודיע  תוצאות הקרב  ואת הבשורה  על   ,

ֹׁאֶמרהקשה ביותר הוא מודיע בסוף " ים, ְוַגם ַמֵגָפה ְגדֹוָלה, ָהְיָתה ָבָעם   ַוַיַען ַהְמַבֵשר ַוי ְשתִּ ְפֵני ְפלִּ ְשָרֵאל לִּ   ָנס יִּ

יְנָחס  ְשֵני ָבֶניָך ֵמתּו ְוַגם י ּופִּ ים ָחְפנִּ ְלָקחָ   ַוֲארֹון ָהֱאֹלהִּ  )י"ז(. הנִּ

ירֹו ֶאת   לקיחת ארון ה': "מעו על  עלי נופל ומת רק בש י ְכַהְזכִּ ים  ַוְיהִּ פֹׁל ֵמַעל  ֲארֹון ָהֱאֹלהִּ ית ַהכִּ   ַויִּ "  ֵסא ֲאחַֹׁרנִּ

 )י"ח(. 

קו עלי  של  את  כלתו  המבטא  ה'  ארון  שנלקח  בגלל  כבוד"  "אי  לבנה  ידי  הכבוראת  על  שנלקח  הלאומי  ד 

ֹׁאֶמר הפלישתים: " ְשָרֵאל  ַות יִּ ְלַקח   ָגָלה ָכבֹוד מִּ י נִּ י כִּ  )כ"ב(.  "ם ֲארֹון ָהֱאֹלהִּ

 

 

 * * התשובות נכתבו בקצרה ובתמצות * *

 * * יתכנו תשובות נוספות לשאלות * *

 

 

 ב ה צ ל ח ה !

   אתר ההכנה לבגרות בתנ"ך –הצעת פיתרון הבגרות מאת תנוכ"ו 

 כאן להרשמה לקורס הדיגיטלי המלא לבגרות בתנ"ך לחצו 

https://www.tanuchu.co.il/
https://www.tanuchu.co.il/%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%9d/

