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 בראשית  –פרק ראשון 

   1שאלה  

 סעיף א 

 רץ הזאת..."תתי את האנארץ כנען לצאצאיו של אברהם: "לזרעך  ייבות של ה' היא לתת את  ההתח   (1)

 )י"ח(.  

  ?", : "במה אדע כי אירשנהשדברי ה' יתגשמופסוק ח' אברהם הטיל ספק בהבטחת ה' ומבקש הוכחה  ב (  2)

 בפסוק ח', ה' מתחייב בפניו וכורת עמו את ברית בין הבתרים.  אברהםובתגובה לדברי 

 בסעיף 

רי עד הנה" )ט"ז(, כלומר, רק  ם עוון האמול: "כי לא שהיא הסיבה לעיכוב במימוש הבטחת ה' לאברהם ( 1)

יוכלו   מהארץ,  סילוקם  את  שתצדיק  רבה  במידה  יחטאו  כנען  בארץ  היושבים  שהעמים  צאצאי  אחרי 

 אברהם לרשת את הארץ.  

  כתוב מתאר את חטאי העמים בכנען בצורה ודאית, כלומר אין להם אפשרותה  –ט"ז    שי בפסוקהקו  (2)

 ישם? נאם כן כיצד ניתן להעבחירה ו

 סעיף ג

הוא  חטאו בעתיד  הם יגם  אם  כך    ץ הלקח שעל צאצאי אברהם ללמוד הוא שכפי שה' נתן להם את האר(  1)

 יכול לגרש אותם ממנה ולתת אותה לעם אחר, כפי שעשה לעמים שישבו בארץ לפניהם. 

ושמרו  "צדקה:  ועל עשיית משפט  לשמוע בקול ה' ולהקפיד  יו של אברהם היא  אמצאצ  ' הדרישה של ה(  2)

 רך ה' לעשות צדקה ומשפט".ד
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 2שאלה  

 סעיף א 

ראשונה   נבין    –קביעה  פי  הרועים  מעל  האבן  את  וגללו  העדרים  כל  שמה  "ונאספו  צוות:  עבודת  דרשת 

כלומר   )ג(  לחכותהבאר..."  צורך  יש  הבאר  את  שמכסה  האבן  את  להזיז  מנת  יגיעו    על  הצאן  רועי  שכל 

 .  בןהאובכוחות משותפים יוכלו להזיז את 

ממלאת את האדם בכוח: "ויהי כאשר ראה יעקב את רחל...ויגל את האבן מעל פי  אהבה    –קביעה שניה  

וישק את צאן לבן..." )י( כלומר ברגע שיעקב רואה את רחל הוא מתמלא בכוח ומצליח להזיז לבדו    הבאר

 את האבן.  

ויבך") י"א( כלומר    את קולו  שאוית וברגשנות: "וישק יעקב לרחל  אוהב נוהג ברכואדם    –עה שלישית  קבי

 יעקב מנשק את רחל ופורץ בבכי. 

 סעיף ב

 הראיות לכך שלבן גרם ליקב להרגיש שהוא הגיע למקום בטוח ומתקבל בו ברצון:(  1)

לבן    –תו וירץ לקראתו ויחבק לו וינשק לו..." )י"ג(  ויהי כשמוע לבן את שמע יעקב בן אחו "  –ראיה ראשונה  

 מנשק אותו. אחיינו, מחבק ו רץ לקבל את פני יעקב

..." )יד( לבן מכנה את יעקב "עצמי ובשרי" ומזמין אותו  ויאמר לו לבן אך עצמי ובשרי אתה"  –ראיה שניה  

 להתארח בביתו כבן משפחה קרוב ואהוב. 

 קב: ראיות לכך שלבן מרמה את יע (2)

את רחל    ב מבקש לשאת: לאחר שיעקר" )י"ט(טוב תתי אותה לך מתתי אותה לאיש אח"  –ראיה ראשונה  

כדי   רחל,  עם  יתחתן  שיעקב  טוב"  "רעיון  שזה  אומר  רק  אלא  מפורשת,  בצורה  מתחייב  לא  לבן  לאשה, 

 שבהמשך יוכל לרמות אותו. 

שניה   אליו  יויה"   –ראיה  אותה  ויבא  בתו  לאה  את  ויקח  בניגוד  ...בערב  פועל  לבן  החתונה  בערב  )כ"ג(   "

 שנים. 7שבעבורה עבד יעקב במשך ם את רחל לו את לאה בתו במקו  לבקשת יעקב ונותן

 סעיף ג

ולמה  (  1) לי...  עשית  זאת  מה  לבן  אל  "ויאמר  לבן:  של  הרמאות  על  רב  כעס  מביע  יעקב  כ"ה  בפסוק 

כדי שיוכל  עם המצב ומסכים לעבוד שבע שנים נוספות  רימיתני?!", לעומת זאת בפסוק כ"ח יעקב משלים  

 לאישה".  ויתן לו את רחל בתו  ל: "ויעש יעקב כן...להתחתן גם עם רח

לפי דברי המדרש, לאה מזכירה ליעקב שגם הוא עצמו רימה בעבר את יצחק אביו כאשר התחזה לעשיו  (  2)

. דברים אלו יכולים להסביר את ההבדל בין  בכדי לקבל את הברכה )כפי שמתואר בספר בראשית פרק כ"ז(

רימה בעבר ולכן אינו יכול    א מבין שגם הוא עצמוועס, אך לאחר מכן הו התגובות של יעקב, בהתחלה הוא כ

 לבוא בטענות ללבן. 
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 3שאלה  

 סעיף א 

הנושא המשותף לשניהם הוא  שני האישים שיוסף פוגש בבית הסוהר הם שר האופים ושר המשקים.  (  1)

 .  מאחר ושניהם אינן מבינים מה המסר של החלום מאוד ת שניהםשחלמו, ומטריד א החלום

 כפי שפתר יוסף את החלום.  הקודם, ואילו שר האופים נתלה, חזר לתפקידו שר המשקים הו( 2)

 סעיף ב

המש*(  1) שהשר  מתאר  תפקידוקים  את  ממלא  הוא  ב  וא  הענבים  סוחט  אחריות,  את  ואת  לפרעה  מגיש 

מלשתיההגביע   אותם...".  ואשחט  הענבים  את  "ואקח  יחזור  :  המשקים  ששר  יוסף  מבין  זה  תיאור 

המיועדים לפרעה  כלים  את המאלא שם לב לכך שהעוף אוכל  שהוא  שר האופים מתאר    ,לעומתו*  לתפקידו.

  מבין תיאור זה יוסף  מ..".  העוף אוכל אותם מן הסל מעל ראשיבסל העליון מכל מאכל פרעה... וו":  הסלמ

 תו להרוג. שפרעה לא יסכים להחזיר את שר האופים לתפקידו מכיוון שהוא מזלזל ומתרשל בה, ויוציא או

קבע    (2) י יוסף  המתי  שלוש  המספר  לפי  החלומות  שר  תגשמו  בחלום  השרים.  בחלומות  ומופיע  חוזר 

שלושה סלי חורי על ראשי". לפיכך קבע יוסף  ים", ובחלום שר האופים: "גקים: "ובגפן שלושה שריהמש

 התגשמות החלומות יהיה "בעוד שלושת ימים". שמועד 

 גסעיף 

תם, לפי השינוי בהתנהגותו של  רגישות של בני האדם לסובבים אוניתן לראות שבעת משבר מתחדדת ה(  1)

יוסף    :יוסף ל"ז,  התחשבות  בפרק  מביע  לא  והוא  יעקב,  על  המועדף  האהוב  הבן    לאחיו ומספר  הוא 

ה שבהם  החלומות  על  רגישות  ובחוסר  ממשתחו  םבהתנשאות  בפרק  זאת  לעומת  לו.  יוסף  'וים  בבית  , 

הוא מבחי ומתעניין בהשני השריםן במצוקה של  הסוהר, ושם  פונה אליהם  "וירא  ,  ומציע את עזרתו:  ם 

 אותם והנם זועפים...וישאל... מדוע פניכם רעים היום".  

קים  הסוהר. אבל, כאשר שר המש  בפסוק י"ד יוסף מבקש משר המשקים שיסייע לו להשתחרר מבית(  2)

עוזר לחוזר למעמדו הגבוה ו זכר שר המשקים את  משתחרר מן הכלא, הוא שוכח את יוסף ולא  "ולא  ו: 

 יוסף וישכחהו". 

   שמות – שניפרק 

 4שאלה  

 סעיף א 

 להימנע מלגעת בהר, להימנע מקיום יחסי מין.  שתי מגבלות שהוטלו על העם: ( 1)

המג(  2) ישירמטרת  באופן  ה'  בפניהם  יתגלה  שבו  מיוחד  למעמד  העם  את  להכין  היא  ּיֹום  ":  בלות  בַּ י  כִּ

י שִּ לִּ שְּׁ ֵעיֵני ָכל  ה'ֵיֵרד  הַּ ל  ָהָעם לְּׁ ינָ  עַּ ר סִּ  )י"א(. "יהַּ
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 סעיף ב

ם ראיה ליחס המיוחד של ה' כלפי העם: " (  1) יתֶּ אִּ ם רְּׁ תֶּ ם  אַּ ָריִּ צְּׁ מִּ י לְּׁ יתִּ ר ָעשִּ ל  ֲאשֶּ ם עַּ כֶּ תְּׁ ָשא אֶּ ים   ָואֶּ ָשרִּ ֵפי נְּׁ נְּׁ   כַּ

ם ֵאלָ  כֶּ תְּׁ א אֶּ  . םת המצריש אעניה ו צרים ..." )ד'( ה' דאג לעמו והוציא אותם מן העבדות הקשה במיָוָאבִּ

ָתהשה' מטיל על העם: "ראיה לחובות   עַּ ם  וְּׁ י  אִּ ֹקלִּ עּו בְּׁ מְּׁ שְּׁ ם  ָשמֹועַּ תִּ תֶּ רְּׁ מַּ ת  ּושְּׁ יתִּ   אֶּ רִּ כורת    ה'  –  )ה'(  ..."יבְּׁ

 ליהם לשמור את חוקיו.  רית עם העם ומצווה עב

וגמא לעמים  ד וו ויה מיוחדת די שיהיו במעמד של קדושה כלפי פסוק ו ה' מטיל חובות מיוחדות על העם (  2)

 .  אחרים

 סעיף ג

צריך להיות   כתוב בפסוק "ביום הזה באו מדבר סיני", והרי זה קרה בעבר ולכן היהמדוע  –הקושי הוא ( 1)

 כתוב בפסוק: "ביום ההוא באו מדבר סיני...". 

והעם  בכל יום מחדש,    חוקי ה' מתחדשהחיוב לשמור את  המדרש, הביטוי "ביום הזה" מדגיש שלפי  (  2)

הוא שותף בעצמו  ומד א שכל מי של לא מתרכז בסיפור היסטורי מן העבר הרחוק אללימוד  ההרגיש של ליכו

 אותה חוויה היסטורית.  ל

 5שאלה  

 סעיף א 

. בתגובה, העם פונה  ני ולא חזריעלמותו של משה שעלה להר סימה שגרם למצוקה של העם היתה ה  ( 1)

 ם. תחליף לאלהילאהרן ודורש ממנו לבנות עבורם פסל כ

והעם מכריז: "אלה אלוהיך ישראל", ומבצע את פעולות    פתרה נהמצוקה של העם  לאחר עשיית הפסל,  (  2)

 הפולחן לפסל: "ויעלו עולות ויגישו שלמים". 

 סעיף ב

ממ  ( 1) העם  את  העלה  מי  לשאלה  התשובות  בפסוק צריםשתי  אותם    :  העלה  שמשה  אומר  העם  א' 

 ם. העלה אותם ממצריממצרים, ובפסוק ד' העם מכריז שעגל הזהב 

ו'ב פסוקים  ו',  פרק  שמות  והוציאם  -ספר  אותם  שגאל  זה  הוא  שה'  לעם  להסביר  ממשה  ה'  מבקש  ז' 

ֵני"ממצרים:   בְּׁ לִּ ֱאֹמר  ָרֵאל  ָלֵכן  שְּׁ י  :  יִּ ם    ה'ֲאנִּ כֶּ תְּׁ אֶּ י  הֹוֵצאתִּ לוְּׁ בְּׁ סִּ ת  חַּ תַּ יִּ ֹומִּ רַּ צְּׁ מִּ אלה  ...".  םת  פסוקים 

הב לא  שכלל  העם  של  חטאו  חומרת  את  ו מדגישים  אותם  הציל  מי  הבינו  לא  המסר,  את  את  ין  ייחסו 

 לעגל הזהב, אך לא לה'.   האמונה גם למשה וגם

י"(  2) פרק  בספר שמות  י"ד מסופר שלמשה  הכתוב  מכיוון שבפרק  של חטא העם,  ד ממתן את החומרה 

מסופר  עת הים, ולאחר הנס הגדול  עצמו היה חלק משמעותי בהצלת העם. משה מטה את ידו וגורם לקרי 

משה עבדו". מכאן ניתן להבין שבני ישראל ייחסו  : "ויאמינו בה' וב ן אמנם בה', אך גם במשהאמישהעם מ

ניתן להבין שגם למשה וממלאו דוקא לה' אלא    ניסים הגדולים שראואת ה כאשר משה התעכב הם  ילא 

 במקום משה.    חיפשו לעצמם תחליף והעבירו את אמונתם לעגל הזהב,
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 סעיף ג

א לכך שהמצרים יחשבו שאין לה' כוח להביא את העם לארץ  ה כלפי ה': פגיעה בעם תבימש  של  ןהטיעו (  1)

ברעה הוציאם להרוג    ': "למה יאמרו מצרים לאמורולכן הוא הורג אותם, וזה יפגע בכבודו ובמעמדו של ה

 אותם...".  

)ט"ו(  2) וינצחוהם יתר  צאצאיו של אברהם  שיברך אתי"ח( ה' מבטיח  -בספר בראשית פרק כ"ב  ו את  בו 

י"ג משה  לכן  הם.  אויבי  לו את הבפסוק  ומזכיר  לה'  "זכור  אברהםואת הברית שכרת עם    הבטחהפונה   :

...", לפי הבטחה זו ה' אינו יכול לפגוע בבני ישראל גם  נשבעת להםך אשר  ישראל עבדיל יצחק וללאברהם  

 טא העגל.ו בחכלפי אם חטאו 

 נושאי הבחירה – יליששפרק 

   ציוןשיבת  –  6שאלה  

 סעיף א 

ההכרזה שבה  , ובעקבות זאת כורש מפרסם את  ' ה' העיר את רוחו של כורש מלך פרסב-י פסוקים א'לפ (  1)

 הוא מאפשר לגולי בבל לחזור לארצם ולבנות בה מחדש את בית המקדש בירושלים.  

 לפני הספירה.    538התרחש בשנת  ד'-המאורע המתואר בפסוקים א'  (2)

 סעיף ב'

 זהותם בבבל:לים שמרו על לכך שהגודוגמאות ( 1)

י  "  –דוגמא ראשונה   ָכל  מִּ ם מִּ ּמֹו  ָבכֶּ י ֱאל   עַּ הִּ ּמֹוֹויְּׁ ל  ָהיו עִּ עַּ יַּ יהּוָדה  וְּׁ ר בִּ ִּם ֲאשֶּ ירּוָשלַּ ן  לִּ בֶּ יִּ ת  וְּׁ ֵהי  ֹוֱאל  ה'ֵבית    אֶּ

ָראֵ  שְּׁ  גולי בבל שמרו על אמונתם בה' במהלך שנות הגלות. : מתוך פניה זו ניתן להסיק ש)ג'( ..."ליִּ

ָּיקּומּו ָראֵשי ָהָאבֹות "  –  גמא שניה דו ן  וַּ ָימִּ נְּׁ יהּוָדה ּובִּ ים   לִּ ֹכֲהנִּ הַּ ּיִּ   וְּׁ וִּ לְּׁ הַּ הסיק  אה זו ניתן ל: מתוך קרי" )ה'(םוְּׁ

 ות. הגל   תגולים שמרו על הזהות השבטית ועל המנהגים הפולחניים ומעמד ההנהגה של הכהנים גם בשנושה

 המשיכו לשמור על זהותם בארץ:שבים מבבל דוגמאות לכך שה( 2)

בְּׁ "  –דוגמא ראשונה   ּיִּ ת   נּווַּ ֱאל  אֶּ ח  בַּ זְּׁ ָרֵאלֹו מִּ שְּׁ יִּ ָכתּוב...  ֵהי  יש  כַּ אִּ ה  ֹמשֶּ ת  תֹורַּ ים  בְּׁ ציון  '(ב)..."  ָהֱאֹלהִּ : שבי 

 משה".ולפעול לפי הכתוב ב"תורת  עבורם ממשיכים לראות בתורת משה את החוק המחייב

ת " –דוגמא שניה  ּיֲַּעשּו אֶּ כֹו  וַּ סֻּ ג הַּ ָכל... תחַּ י ה'מֹוֲעֵדי  ּולְּׁ ָדשִּ קֻּ מְּׁ שבי ציון ממשיכים לחגוג ולקיים  : ..." )ד'(םהַּ

 .  מועדיםאת החגים וה

 סעיף ג

וחזרו ל(  1) נענו לקריאה  גולי בבל היו שתי תגובות לקריאתו של כורש. חלק מהם  חלק  ירושלים, ובקרב 

 כסף ורכוש. בהענקתציון ישאר במקומם בגלות, וסייעו לשבי ו להפ העדי
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בחרו לא לחזור  ותח ביקורת על רוב הגולים ובעיקר על החשובים והעשירים שבהם שיהודה הלוי מ   יב ר(  2)

 . העדיפו להישאר בגלות תחת שיעבוד זר כדי שלא ייאלצו להיפרש מבתיהם ומעסקיהםלארץ אלא  

 נביא ונבואה  –  7שאלה  

 סעיף א 

ממלכת  כה אמר ה'... שברתי את עול מלך בבל", לפי נבואה זו,  בפסוק ב' מתנבא חנניה בן עזור ואומר:  (  1)

 ינצל.  הכיבוש הבבלי על יהודה ייפסק, וירושלים ת התרסק, בבל עומדת ל

ה', ממלכת בבל תתחזק ותמשיך לשלוט  דברי ה' לירמיהו אינם תואמים את נבואת חנניה. לפי דברי  (  2)

" בכל הא ובירושלים:  ביהודה  וגם  ֹכה  זור  י  ר    כִּ ֱאל   ה'ָאמַּ ָבאֹות  ָרֵאלֹוצְּׁ שְּׁ יִּ ָנתַּ ֹוע   ֵהי  ל  זֶּ רְּׁ בַּ לל  עַּ י  ָכל   תִּ אר  ּוַּ   צַּ

ת ֲעֹבד אֶּ ה לַּ ם ָהֵאלֶּ ּגֹויִּ ְך הַּ לֶּ ר מֶּ אצַּ נֶּ דְּׁ כַּ בֻּ ל נְּׁ הו ָבבֶּ ֲעָבדֻּ  .  ..."וַּ

 סעיף ב

)י"ב (  1)   נע למלך בבל ולא להתנגד לכיבוש הבבליצדקיהו מלך יהודה שעליו להיכי"ד( אומר ל-בפרק כ"ז 

ח טוען שהכיבוש הבבלי ייחלש ומעודד את אנשי יהודה להתנגד  בפרק כ"דברי חנניה שהחזק. זאת לעומת  

מביע תקווה שאכן חנניה צודק, משום שגם הוא היה מעדיף שמלך בבל ייחלש  יהו  לו. למרות הסתירה, ירמ

 שירושלים תחרב.  לא מעונין, וגם הוא ולא יכבוש את ירושלים

ולהזהיר    טואם להפסיק לחשה' שלח לעם כדי לגרום להן של ירמיהו הוא שגם בעבר היו נביאים  הטיעו(  2)

 יאים. ל הנב , ואם הדברים הרעים לא התרחשו הרי זה מפני שהעם שמע בקואותם מפני העומד להתרחש

 סעיף ג

המידה  (  1) נבואלאמיאמת  האם  לבחון  היא  שלום  נבואת  התות  שנבואה  ת  משום  מתקיימת,  אכן  שלום 

 טובה תמיד צריכה להתגשם. 

דברי ה' בפרק י"ח אינם עולים בקנה אחד עם אמת המידה שמציג ירמיהו בפרק כ"ח, משום שבפרק  (  2)

י העם  אם  להתגשם  שלא  עלולה  טובה  נבואה  שגם  נאמר  הטובהי"ח  על  "וניחמתי  אמרתי    חטא:  אשר 

 להיטיב אותו..."  

 ברה וח חוק –  8שאלה  

 סעיף א 

מן  (  1) דרישות  הן:    החקלאישתי  בפסוקים  ב המוזכרות  להשאיר  מן  הדרישה  חלק  )הפאה(  השדה  קצה 

 בכרם עבור העניים.   )"הפרט"( ענבים שנפלום, והדרישה להשאיר את ההתבואה עבור העניי

בכך שהן   הדרישה לא לנקום ולא לנטור וכן הדרישה "ואהבת לרעך כמוך" תורמות ליצירת חברת מופת(  2)

 החברה כולה.  מתוך הבנה שכל אחד הוא חלק מן ולתרום לחברה   מרגילות כל אזרח לחשוב על הזולת
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 סעיף ב

דורש מן המעסיק  (  1) לשלם לפועל בזמן: "לא תלין פעולת שכיר...", מתוך  ביחס לתחום העבודה החוק 

 עובד.  התפיסה שאדם עלול לרצות להשאיר אצלו את הכסף ולא לשלם ל

לה תחב מצווה  החוק  למוגבל  היחס  "לום  בחברה:  החלשים  של  מניצול  מכשול",  ימנע  תתן  לא  עיור  פני 

 ע בו.  כאשר האדם החלש לא יכול להבין או לראות מי פגדוקא מתוך מחשבה שאדם עלול לפגוע באחר 

עם  (  2) להתמודדות  לסייע  עשויה  ה'..."  "אני  הביטוי  על  רעה נטיות  החזרה  להתנהגות  שה   הלב  יא  בכך 

 .  ל האדם שה' ינקום בו אם יפגע באדם אחרהווה מעין איום ע מ

 סעיף ג

מור בלב את הכעס והשנאה שיש בלבו על אדם אחר, אלא לפנות  לפי פירוש רשב"ם, אסור לאדם לש(  1)

 תחרט על מה שעשה.  אליו ולהוכיח אותו על מעשיו הרעים ולגרום לו לה 

 :סוק י"זקרא פרק י"ט, פיוסף ואחיו פעלו בניגוד לכתוב בספר וי(  2)

עליהם  ן  ל כנגד אחיו ובמקום לפנות אליהם ישירות ולהוכיח אותם על מעשיהם הרעים הוא מלשי יוסף פע *

ת  יעקב אביהם: "ל ָּיֵבא יֹוֵסף אֶּ ָבָתם ָרָעה  וַּ ל  דִּ יהֶּ   אֶּ לא  אחי יוסף לא פונים ליוסף ו *  " )בראשית ל"ז, ב'(.םֲאבִּ

אּו  : "שאינן מדברים אתוו עד כדי כך  ו על מעשיו ונוקמים בוטרים למנסים להתפייס אתו אלא נ נְּׁ שְּׁ ּיִּ   תֹו ֹוא  וַּ

לּו לֹא ָיכְּׁ ָשֹל וְּׁ רֹו לְּׁ בְּׁ  )בראשית ל"ז, ד'(.   םדַּ

 מזמורי תהילים –  9שאלה  

 סעיף א 

 דוגמאות להימצאותו של המשורר במצוקה רגשית: 

קרא"  –ראשונה    אדוגמ* "במעמקים"ממעמקים  נמצא  המשורר  ה'":  שהוא    ,תיך  חש  בתוך  הוא  שקוע 

ה' שמעה בקולי, תהיינה אזניך קשובות לקול תחנוני": המשורר  "  –דוגמא שניה  *  , מצוקה וייסורים.צרות

 ו ואת בקשותיו. את קול, פונה לה' ומתחנן שישמע סובל

 סעיף ב 

של    סבללילה המצפה להופעת הבוקר. הדימוי מבטא את הבפסוק ו' המשורר מדמה את עצמו לשומר    (1)

לילה   כל  בסוף  שהרי  הוודאות  את  גם  מבטא  הדימוי  שני  מצד  אך  הארוכה,  המשמרת  במהלך  השומר 

 יפסק. וכך גם מצוקת המשורר ת, המשמרת מסתיימת  השמש זורחת

ציל אותו  כוחו של ה' שהח' המשורר מתאר את  -ים ז'בפסוק   –ראיה לכך שהמשורר כבר אינו במצוקה    (2)

ם  יכִּ שרוי בה: "צוקה שהיה  מן המ ד  ה'  עִּ סֶּ חֶּ דּו  הַּ ּמֹו פְּׁ ֵבה עִּ רְּׁ הַּ חון של  ..." הפסוקים מתארים את הביט תוְּׁ

 ואת התודה שלו על ההצלה.   המשורר

 סעיף ג

 ה' כאל שסולח על חטאים ועוונות: "כי עמך הסליחה...".  מתאר המשורר אתד'  -פסוקים ג'ב ( 1)
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ז'(  2) בחס-בפסוקים  לעמו  שמתייחס  כמי  ה'  את  המשורר  מתאר  וח'  וברחמים  חטאיו: ד  על  לעם  סולח 

 "והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו". 

 הרהורים על החיים  –  10שאלה  

 סעיף א 

אליפז טוען שיש הבדל בין ההתנהגות של איוב בעבר לבין התנהגותו בהווה. בעבר, איוב עצמו היה מעודד  

  מחזק את הסובלים איוב    –"  "וידים רפות תחזק  :האנשים שסבלו מצרות וייסורים  אחרים ומחזק את ידי

מה שטען בעבר והוא לא מסוגל לחזק את  את  שכח    איוב, כשהוא עצמו סובל,  בהווה  . אבל כעתוהמיואשים

הגיעו לאיוב עצמו, הוא נלאה ועייף  כשהצרות    –"כי עתה תבוא אליך ותלא"  :  ש וחולשה ייאועצמו ושוקע ב

 עם הסבל. ואינו מסוגל להתמודד 

 סעיף ב

התמודד  שאיוב אינו מסוגל לאליפז מותח ביקורת על כך  אלה    בפסוקיםלפי טענה זו    –איוב  ביקורת על  ה*

בעבר. לפעול  לאחרים  הטיף  שבה  לדרך  בניגוד  ופועל  צרותיו  לאיוב  ה נימת  *   עם  זולפי    –עידוד  ,  טענה 

שיפעל    אליפז מזכיר לאיוב שה' פועל בצדק, ולכן איוב צריך להמשיך להאמין ולסמוך על ה'בפסוקים אלה  

 קו.שצרותיו ייפס כלפיו בצדק ו

 סעיף ג

ו'  (1) אלוהי  אליפזט'  -בפסוקים  צדק  בעולם  יש  שלפיו  ברעיון  לדבוק  לאיוב  לפי  מציע  מתנהל  והועלם   ,

משפט   של  מידה  אבד",  אמות  נקי  הוא  מי  נא  "זכר  אצדק:  כלומר  לכלומר,  "נקיים"  שאנשים  טוען  יפז 

האמין שה'  וללהתגבר על מכאוביו  עיון זה יכול לסייע לאיוב  ם. רם נענשים ואינן סובליאנשים צדיקים אינ

 ומעשיו הטובים.  יסייע לו בגלל צדיקותו

ודברים שאליפז מסתמך על אמו (  2) ניסיון החיים  ועל  ראה בעבר: "כאשר ראיתי חורשי  נותיו האישיות 

 אוון, וזורעי עמל יקצרוהו".  

 ולניתוחקטע להבנה  – רביעיפרק 

   11שאלה  

 א  סעיף

יריחו כיבוש  בעת  שנעשה  ומבוצרהנס  חזקה  עיר  שהיתה  ואין  ,  יוצא  אין  ומסוגרת...  סוגרת  "ויריחו  ת: 

בני ישראל עורכים שבע הקפות סביב העיר, חומות העיר נפלו והם יכלו להיכנס ולכבוש  לאחר שו  ...",בא

 ויעל העם העירה...".  זה שבע פעמים...ותיפול החומה תחתיה : "ויסובו את העיר כמשפט האת העיר בקלות

 סעיף ב

יֶּה: "ובמשפחתהתי החריגות הן: לא לפגוע ברחב  ש חְּׁ ּזֹוָנה תִּ ק ָרָחב הַּ ָכל  רַּ יא וְּׁ ת  הִּ יִּ בַּ ָתּה בַּ ר אִּ , ולא  ..."ֲאשֶּ

קלקחת שלל מן הרכוש של תושבי העיר: " רַּ ן וְּׁ רּו מִּ מְּׁ ם שִּ תֶּ ם אַּ ֵחרֶּ ן  הַּ ן פֶּ ם מִּ תֶּ חְּׁ קַּ ימּו ּולְּׁ ֲחרִּ ֵחרֶּ  תַּ  . ..."םהַּ
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 סעיף ג

שלח יהושע לעיר והם נשבעו לה  היא שרחב סייעה למרגלים ש  הסיבה ליחס המיוחד כלפי רחב ומשפחתה 

ייפגעו: "ש תבזמן שיכבשו את העיר היא ומשפחתה לא  ָשם אֶּ יאּו מִּ הֹוצִּ ת  וְּׁ אֶּ וְּׁ ָשה  ר-ָכל-ָהאִּ ר      ָלּה  ֲאשֶּ ֲאשֶּ כַּ

ם ָלּה תֶּ עְּׁ בַּ שְּׁ ת... נִּ יָאה אֶּ בִּ חְּׁ י הֶּ יםהַּ  כִּ ָאכִּ לְּׁ ר ּמַּ ת ֲאשֶּ ֵּגל אֶּ רַּ עַּ לְּׁ הֹושֻּ ח יְּׁ יחֹו  ָשלַּ רִּ  ".יְּׁ

 סעיף ד

ימּו"  –ך שחורבן יריחו היה חורבן מוחלט  ראיה לכ  (1) ּיֲַּחרִּ ת  וַּ י  ָכל  אֶּ ר ָבעִּ פּו ָבֵאש...  רֲאשֶּ יר ָשרְּׁ ָהעִּ ָכל  וְּׁ ר  וְּׁ   ֲאשֶּ

 את תושביה. גים לפי פסוקים אלה בני ישראל הורסים את העיר כולה והור ..."ָבּה

עַּ העיר יריחו נחרבה לדורות רבים:  ראיה לכך ש  (2) הֹושֻּ ע יְּׁ בַּ ּיַּשְּׁ יא ֵלאֹמר  וַּ הִּ ֵני     ָבֵעת הַּ פְּׁ יש לִּ ר  ֲאשֶּ   ה'ָארּור ָהאִּ

ת ת  ָיקּום ּוָבָנה אֶּ ּזֹאת אֶּ יר הַּ יחֹו  ָהעִּ רִּ משביע את העם שלא יבנו מחדש את  פסוק זה יהושע  לפי    –(  ו..." )כ"יְּׁ

 .  העיר

 

 

   * * תשובות נכתבו בקצרה ובתמצות ה*  * 

 * *  לשאלות ייתכנו תשובות נוספות * * 

 

 !  ה  ח  ל  צ ה  ב 

 

 ההכנה לבגרות בתנ"ך אתר   – ָתנּוכ"וּ הצעת פיתרון הבגרות מאת 

   כאןלהרשמה לקורס הדיגיטלי המלא לבגרות בתנ"ך לחצו 
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