
 

  
 

  פתרון הבחינה

  תנ"ך
  1261, שאלון: 2020, תש''פ קיץ

  של "יואל גבע"  מורה לתנ''ך בבית ספר מוגש ע"י 

 

 הערות:

 .השאלון לפתרון הצעה בגדר הן כאן המוצגות התשובות. 1

  .לחלק מהשאלות, כאן מוזכרות שאין, וספות תשובות תיתכה. 2

  

  קודות) 40(  בראשית – ראשוןפרק 
  

  קודות). 20 -(לכל שאלה  1-3מהשאלות  שתיים הבחים דרשו לעות על 

  

  1שאלה 

  'א סעיף

: סכסוך על שטחי המרעה שאים מספיקים לעדרי סיבת המריבה בין רועי אברם לרועי לוט) 1(

  הצאן של שיהם.

  ).6אותם הארץ לשבת יחדו כי היה רכושם רב ולא יכלו לשבת יחדו" (פסוק : "ולא שא ביסוס

) אברם מציע ללוט שייפרדו. לוט יבחר באזור בארץ בו הוא רוצה להשתקע, ואברם ילך לכיוון 2(

  הגדי.

  'ב סעיף

) על פי הכתוב, לוט בחר להתיישב בכיכר הירדן כי זהו אזור פורה ושופע מים: "וירא את כל ככר 1(

  ) [מקום המתאים לרעיית עדרי צאו].10ירדן כי כלה משקה" (פסוק ה

  ) ביקורת מרומזת על הבחירה של לוט (על התלמיד להביא ראיה ולהסבירה):2(

למרות שידוע ללוט, שתושבי המקום חוטאים,  –) 13"ואשי סדם רעים וחטאים לה' מאד" (פסוק  -

  .)והג בחמדות אותו, הוא הוא בוחר להתיישב שם (הפן המוסרי איו מטריד

 

  



 

  
 

  'ג סעיף

: לאחר בה תומךמדברי ה' לאברם אפשר להבין שההצעה שהציע אברם ללוט הייתה הצעה שה' 

שלוט ואברם פרדו, ה' חוזר בשית על הבטחת הארץ לצאצאי אברם ועל ההבטחה לריבוי זרעו. 

שיחלו את כל הארץ. בדברי ההבטחה האלה, יש פיצוי וחמה לאברם, שעוד יזכה ליורשים 

  [מעצם דברי הברכה לאברם, יתן להסיק שה' תמך בעצת אברם].

  

  2 אלהש

  'סעיף א

  מחרן].לה ליצחק מארץ מולדתו של אברהם [: להביא כהשליחות) 1(

שלא ישיא את בו לאישה  השבועה שהשביע אברהם את עבדו לפי שיצא למלא את השליחות:

  . ארצו (מחרן)ות במבות כען, אלא לאישה מ

. על , לחרן: אברם הזהיר את העבד שלא לקחת את יצחק אל ארץ מולדתומפי מה הזהיר אותו

  יצחק להישאר בארץ כען.

: "ותקם רבקה וערתיה...ויקח העבד את רבקה וילך" (פסוק ביסוס) העבד הצליח בשליחות. 2(

ויבאה יצחק האהלה... ויקח את : "אוהעבד חוזר עם כלה ליצחק, מעיר הולדתו של אברם.  –ס"א) 

  רבקה ותהי לו לאשה ויאהבה..." (פסוק ס"ז).

  

  'סעיף ב

: הערה אליה יפה העבד ויבקש ממה שתשקה אותו מים, והיא מיוזמתה תציע הסימן) 1(

  , היא הכלה המיועדת ליצחק.ולהשקות אותו ואת גמלי

  חריצות.ו טוב לב  מן זה יכול ללמד: דיבות/של הכלה המיועדת שסישתי תכוות 

"והאיש משתאה לה מחריש לדעת ההצליח העבד חשב שקיבל את הסימן שביקש:  21) על פי פסוק 2(

הפועלת בחריצות ובדיבות, בהתאם לסימן שביקש, וממתין העבד צופה בערה  –ה' דרכו אם לא" 

  לדעת עליה עוד פרטים.

  'סעיף ג

  תואמת", לדוגמה:תה "תואמת" או "לא תתקבלה תשובות של דמו

: בבראשית כ"ד, רבקה מתוארת כאישה טובת לב ודיבה, שדואגת להשקות דמותה איה תואמת

את העבד ואת גמליו, ואילו בבראשית כ"ז היא מתוארת כאישה ערמומית, הפועלת למען בה 

  האהוב, תוך כדי שהיא מרמה את בעלה (ופועלת ביגוד לרצוו) ואת בה הבכור.

בפרק  .ה מתוארת כאישה חרוצה ופעלתית, הפועלת מיוזמתהבקבשי הפרקים, ר - תואמת: או

  כ"ד היא דואגת להשקות את העבד ואת גמליו, ובפרק כ"ז היא פועלת מרצות למען בה האהוב.

  



 

  
 

  3שאלה 

  'סעיף א

  לפי מותו.את ביו ) הסיבות שבהן יתות הברכות: יעקב זקן מאוד, ורוצה לברך 1(

כדיו של  –בו של יעקב, אפרים ומשה  –)המבורכים והקשר המשפחתי שלהם אל יעקב: יוסף 2(

  יעקב (ביו של יוסף).

  'סעיף ב

  ראיות): שתי(על התלמיד להציג ראיות לכך שיעקב מפלה בין צאצאיו ) 1(

יעקב  –"ועתה שי ביך הולדים לך בארץ מצרים... אפרים ומשה כראובן ושמעון יהיו לי"  -

מתייחס אל כדיו (בי יוסף), כאל ביו שלו. כלומר, כדים אלו יירשו חלות בארץ, כמו יתר בי 

  . )ו של יעקבמקבלים יחס מועדף לעומת יתר כדי יעקב. בזאת יעקב מפלה בין כדיו (בי יוסף,

ת יתר האחים : הפלייה בין יוסף ליתר אחיו. שי בי יוסף, יקבלו חלה כל אחד על שמו, לעומאו

מרות היותו הצעיר ליוסף מקבל יחס מועדף, או: של יוסף (כל אח יקבל חלקת חלה אחת משלו). 

  הוא מקבל את ברכת הירושה שועדה לבן בכור (פי שיים בירושה, לעומת יתר אחיו).

ברכה יעקב מפלה בין כדיו ומעיק לכד הצעיר, את ה –"...וישם את אפרים לפי משה" (פסוק כ)  -

  שועדה לכד הבכור.

יעקב משווה את אפרים ומשה לראובן  –) על פי פסוק ה: "אפרים ומשה כראובן ושמעון יהיו לי"  2(

  ושמעון, שי ביו הגדולים. 

על פי פסוק כ: "ויברכם ביום ההוא לאמור בך יברך ישראל לאמר ישימך אלהים כאפרים 

  קב. שי הכדים זוכים לברכה מיע –וכמשה..." 

מכאן יתן להסיק שגם הבים שיעקב הפלה לרעה [ראובן ושמעון], זוכים לברכה כפי שבירך את 

  כדיו.

  'סעיף ג

) בפסוק ז' מוזכר מותה של רחל, לאחר שובו של יעקב וביו לכען וקבורתה בבית לחם. מותה של 1(

  רחל, איו קשור למעמד של העקת הברכות.

) אזכור מותה וקבורתה של רחל בבית לחם, בבראשית מ"ח, ז' ובע מתחושת האשמה של יעקב 2(

-על שלא דאג לקבור את רחל (אם יוסף) בחלקת הקבר המשפחתית. בעוד שבבראשית מ"ז, כ"ט

  ל"א יעקב מבקש מיוסף שידאג לקבורתו בקבר אבותיו (במערת המכפלה) ולא במצרים. 

אשמה לאור בקשתו להיקבר בקבר אבותיו, בעוד שהוא לא דאג לקבור במילים אחרות: יעקב חש 

  שם את אשתו, לכן הוא מזכיר אירוע זה בפי יוסף (להצטדק לפיו).

  

  

  

  



 

  
 

  קודות) 20( שמות – שיפרק 
  

  קודות 20 -(לכל שאלה  5-4מהשאלות  אחת הבחים דרשו לעות על 

  

  4שאלה 

  'אסעיף 

  :ישראל במסע ממצרים לארץ כעןהדרכים בהם ה' מגן על בי 

כדי שלא יעברו דרך ערי פלישתים. ה' מוביל את העם בדרך ארוכה לכען,  –י"ח -על פי פרק י"ג, י"ז

   בין ישראל לפלישתים, בזמן שהעם עוד לא ערוך להילחם באויבים.כדי למוע מלחמה זאת 

ה' מלווה את העם במסעותיו: בשעות היום, עמוד ען הולך לפי המחה,  –כ"ב -על פי פסוקים כ"א

  לכוום בדרך. ובשעות הלילה עמוד אש, להאיר את דרכו של העם.

 

  סעיף ב'

חשוב שהעם מבולבל ותועה ה' העמיד את בי ישראל בסכה, כדי להטעות את פרעה ולגרום לו ל

 ו כדי להחזירו למצרים, וה' יכה בווירדוף אחריפרעה יהיה משוכע שיוכל ללכוד את העם בדרך. 

  ובצבאו בכוח גדול (שכולם יכירו בה' ובכוחו).

  

  סעיף ג'

להיקבר בארץ ישראל. שעצמותיהם יילקחו  –) המשותף לבקשה של הרצל ולבקשה של יוסף 1(

  לקבורה בארץ, ממקום קבורתם בארץ זרה.

  את עצמתי מזה". : בראשית ', כ"ה: "...והעלתםביסוס

  "משאלתי... עד שהעם היהודי יעלה את גופתי לארץ ישראל". וואה של הרצל:הצ

  ) הביטוי בפרק י"ג "פקד יפקד" ועד לרמוז על ההצלחה הצפויה של המסע ממצרים לארץ כען: 2(

בי ה' יזכור את עמיים, מתוך כווה לעתיד לבוא: כאשר , יוסף חוזר על ביטוי זה פ פרק בבראשית

ישראל ויוציאם מארץ מצרים, הוא מבקש מהעם לעלות עצמותיו לארץ. החזרה על ביטוי זה בספר 

את ציאם מארץ מצרים, ועתה משה לוקח שמות, מעידה שאכן הדבר קורה וה' זוכר את עמו ומו

עצמות יוסף לקבורה בארץ ישראל. יש בזה התגשמות ההבטחה ורמז להצלחה הצפויה במסע 

  ממצרים לכען.

  

  

  

  



 

  
 

  5שאלה 
  'סעיף א

  )אחד(על התלמיד לציין  דיברות בין האדם לאלוהים) 1(

  "לא יהיה לך אלהים אחרים על פי" את ה' בלבד (אמוה מוותיאיסטית)על העם לעבוד  -

  איסור ליצור פסל או תמוה של האל "לא תעשה לך פסל וכל תמוה". - 

  להם ולא תעבדם..." איסור לעבוד אלילים "לא תשתחוה -

  איסור הזכרת שם ה' לשם שקר "לא תשא שם אלהיך לשווא" -

  מצוות השבת. שמירה וקיום -

  ):אחד(על התלמיד לציין  דיברות בין אדם לחברו

 מצוות כיבוד אב ואם. (*יתן לקבל גם כדיבר בין האדם לה', בליווי הסבר מתאים). -

 .אסור לרצוח -

 .אסור לאוף -

 .אסור לגוב -

 .איסור מתן עדות שקר -

 לא לחמוד את רכושו של האחר. -

  ) שי רמזים לימוקים למחויבות של העם לקבל עליהם את חווקי האל:2(

  למצוותיו. מחויבאלוהים הוא האל של עם ישראל (מאז ומתמיד), לכן העם  –"אכי ה' אלהיך..."  -

  למצוותיו. מחויב, לכן העם ה' גאל את העם מעבדות לחירות –"אשר הוצאתיך מארץ מצרים..." 

  

  'עיף בס

  ממצוות השבת אפשר ללמוד שבי ישראל צטוו גם על המלאכה:

כלומר  -  )9: "ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך" (פסוק הפסוק עליו ר' אליעזר מבסס קביעה זו

  בי ישראל מצווים לעבוד במהלך ששת ימות השבוע.

כפי שה' עסק  -"כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ...."   הפסוק הממק ציווי זה:

  במלאכת בריאת העולם, בששת ימי השבוע, כך מצווים גם בי ישראל לעסוק במלאכה.

  

  

  

  

  

  ג סעיף



 

  
 

) העם מבקש ממשה שישמש כמקשר בים לבין ה'. שמשה יעביר להם את דברי ה', כדי שה' לא 1(

  יפה אליהם ישירות.

הסיבה לבקשה: העם מפחד שראיית ה' ושמיעתו יביאו למותם (על פי התפיסה האמוית המקובלת, 

  ראיית האל גורמת למוות).

כלומר ה' מדבר אל משה, משה  –י"ט,: "משה ידבר והאלהים יעו בקול" -) על פי שמות י"ט, י"ח2(

ן ה' לכאורה מיותרת משמש כמתווך בין ה' לבין העם. לכן בקשת העם שמשה יתווך בים לבי

  מעוררת תמיהה.ו

  

  קודות)  )28ושאי הבחירה – שלישיפרק 
  

 כל אחת): ב: קודות) 14 –(לכל שאלה  10-6 מתוך השאלות שתייםהבחים דרשו לעות על 

 8 –(לכל סעיף  ג-מהסעיפים ב אחד ויש לבחור קודות), 6( סעיף א (חובה)שבחרו מהשאלות 

  קודות).

  

  6שאלה 

  'סעיף א

: קריאת ספר התורה בא' בתשרי, לפי כל העם (מיסוד קריאת האירוע המתואר בקטע) 1(

  התורה).

  : תקופת בית שי.או: שיבת ציון. התקופה בתולדות עם ישראל בה הוא אירע

  ולהסבירה): אחת(על התלמיד להביא הוכחה  האירוע המתואר עורר רגשות עזים בעם) 2(

"ויאמר חמיה... לכל העם... אל תתאבלו ולאל תבכו כי בכים כל העם כשמעם את דברי התורה"  -

  הקריאה בתורה עוררה התרגשות בקרב העם, שגרמה לו לפרוץ בבכי. –

מדברי ההרגעה של הכוהים לעם, יתן להבין שהקריאה  –"כי קדוש היום לאדיו ואל תעצבו...."  -

: "והלוים מחשים לכל העם לאמר הסו כי היום קדש ואל אובקרב העם.  בתורה עוררה רגשות עזים

  תעצבו".

  

  'סעיף ב

  דוגמאות ולהסבירן):שתי (על התלמיד להביא  דוגמאות התומכות בדברי הכהן

כל העם, כאחד, מתכס בירושלים כדי לשמוע את דברי התורה,  –"ויאספו כל העם כאיש אחד"  -

  ללא כל הפלייה בין המגזרים.

  גברים ושים יחדיו, כחו באירוע. –"...לפי הקהל מאיש ועד אישה..."  -

  אין אפליה מגדרית. –"גד האשים והשים והמביים ואזי כל העם אל ספר התורה"  -



 

  
 

  

  סעיף ג'

: מרבית האשים המוזכרים בפסוק הם ') תפקידם של האשים ששמותיהם מוזכרים בפסוק ז1(

  להסביר, לפרש את דברי התורה לעם, כדי שיביו.מבי לוי, שתפקידם 

  ):אחת(על התלמיד להביא ראיה  העם מעוין לשמוע את דברי התורה) 2(

העם כולו  –"ויאספו כל העם כאיש אחד... ויאמרו לעזרא הספר להביא את ספר תורת משה"  -

  מתכס לירושלים, כדי לשמוע את דברי התורה.

למן הזריחה עד לאמצע היום, העם עומד ומקשיב  –ית היום..." "...ויקרא בו מן האור עד מחצ

  לדברי התורה, מש שמעיד על רצום לשמוע זאת.

  ):אחת(על התלמיד להביא ראיה  העם כיבד את המעמד

  עם פתיחת ספר התורה, כל העם עמד על רגליו לאות כבוד. –"וכפתחו עמדו כל העם"  -

העם משתחווה לפי ה'  –ם ויקדו וישתחוו לה' אפים ארצה" "...ויעו כל העם אמן אמן במעל ידה -

  ומרים ידיו למעלה, מחוות המעידות על הבעת כבוד.

  

  7שאלה 
  סעיף א'

ד את אשי יהודה כדי שלא : שרי יהודה מאשימים את ירמיהו שהוא מחליש ומפחיההאשמה

ימותו, כי ה' ייתן את . ירמיהו מבא שאם אשי יהודה לא ייכעו לבבלים, הם ילחמו בבבלים

  ד)-ירושלים בידי מלך בבל, שיכבוש את העיר (פס' ג

  סעיף ב'

  :גם המלך וגם השרים משתדלים להימע מלגרום ישירות למותו של ירמיהו

השרים מעים מלהרוג  –: "ויקחו את ירמיהו וישלכו אותו אל הבור..." (פסוק ו) ראיה בוגע לשרים

  את ירמיה באופן ישיר, ומעדיפים להשליכו לבור (שימות מרעב, או טביעה בטיט).

המלך  –: "ויאמר המלך צדקיהו הה הוא בידכם כי אין המלך יוכל אתכם דבר" ראיה בוגע למלך

לטה מתיר לשריו להוג בירמיהו כרצום. הוא איו גוזר על ירמיהו מוות, אלא משאיר את ההח

  והמעשה, בידי שריו.

  סעיף ג'

: "אדי המלך הרעו האשים האלה את כל אשר עשו בחמלהראיה המלמדת שעבד מלך הכושי פעל 

עבד המלך פוה אל המלך ומאשים את  –) 9לירמיהו הביא את אשר השליכו אל הבור" (פסוק 

למותו. ובכך הוא פועל השרים שהגו ברוע כלפי ירמיהו, והשליכו אותו לבור, דבר העלול לגרום 

  לשם הצלת חיי ירמיהו, מתוך חמלה כלפיו.



 

  
 

: "...וימת תחתיו מפי הרעב כי אין לחם עוד בעיר" חוכמהראיה המלמדת שעבד המלך הכושי פעל ב

העבד מציין שאם יוציאו את ירמיהו מהבור, הוא ממילא ימות מהרעב השורר בעיר. כך הוא גורם  –

  למלך להורות על הוצאת ירמיהו מן הבור, מבלי שיחשוב שהוא חס על חייו.

  

  8שאלה 

    'סעיף א

) החוק ועד להגן על העיים בעם. הגה זו באה לידי ביטוי בציווי שמיטת כספים. כלומר, על 1(

המלווה לוותר על החזר ההלוואה שיתן, עם בוא שת השמיטה, שה שבה האיכר איו עובד את 

  אדמתו ואין לו פרסה כדי להחזיר הלוואה שלקח.

 את החוק: שלא יהיו עוד עיים בקרב, אם יקפיד לקיים ') הגמול הלאומי המובטח לעם בפסוק ד2(

  העם.

  

  סעיף ב'

על העשיר לגלות רחמים כלפי  –חיך... לא תאמץ את לבבך" : "כי יהיה בך אביון מאחד אחמלה

  עיי העם ולא להוג בהם בקשיות לב.

על העשיר לתת לעי,  –: "פתח תפתח את ידך לו והעבט תעביטו די מחסרו אשר יחסר לו" תיה

  שלא יחסר לו דבר. או: "ולא ירע לבבך בתתך לו..."

: "...כי בגלל הדבר הזה אויש לזכור שמדובר בבי עמך / אחיך.   –: "...אביון מאחד אחיך..." אחווה

  הערבות והדאגה ההדדית בקרב העם, יביאו גם לברכה בעם. –יברכך ה'...." 

  וכן תיתכה דוגמאות וספות.

  

  

  סעיף ג

: שמא האיש העשיר לא יתן הלוואה לאיש העי, ויהג ברוע לב ובאדישות 'החשש המובע בפסוק ז

  .כלפי העי

: שאשים יימעו ממתן הלוואה בסמוך לשת השמיטה, מהחשש שלא 'החשש המובע בפסוק ט

  שמיטת כספים). –יקבלו את הלוואתם בחזרה (וייאלצו לוותר עליה 

  :שתי דרכים שבאמצעותן החוק מתמודד עם חשש זה

ייחשב אי מתן הלוואה לפי שת שמיטה,  –: "השמר לך...ולא תתן לו..והיה בך חטא" איום -

 לחטא בעיי ה' (וה' מעיש על חטאים).

ה' יברך את האדם  –: "... כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלהיך בכל מעשך..." ברכה אישית -

 ואה לעי.שיעיק הלו

  



 

  
 

  9שאלה 

  סעיף א

  והסבר): אחת(על התלמיד להביא ראיה   הדובר במזמור מרגיש מצוקה) 1(

המשורר מעיד שמתוך מצוקתו, מעמקי מכאוביו, הוא פוה  –"... ממעמקים קראתיך ה'"  -

 לה'.

המשורר פוה בתחוים לה', דבר המעיד על  –"תהייה אזיך קשובות לקול תחוי"  -

  המצוקה בה הוא מצא.

ה' סולח  –) הדובר במזמור חושב שה' עה למי שפוה אליו: "כי עמך הסליחה למען תורא" 2(

  לאדם הפוה אליו. 

  

  סעיף ב'

לולא היה  –: "כי עמך הסליחה למען תורא" הסלחות של ה' גורמת לאדם לחוש כלפיו יראה

יודע האדם, שה' יסלח לו על מעשיו, הרי שהוא היה מידרדר ללא תקה. דווקא הידיעה שה' 

  סולח, מעוררת כלפיו יראה ומועת מאשים לחטוא..

  סעיף ג'

  : )אחתל התלמיד להביא ראיה (ע הם תוספת למזמור 'ח-'פסוקים ז) 1(

  . אמירה כוללת על העם –' ח-', ישה פייה אישית של המשורר לה', בפס' ז'ו-'בפסוקים א

  גוף שלישי. – 'ח-'שימוש בגוף ראשון יחיד, לעומת פסוקים ז – 'ו-'פסוקים א: באו

הידיעה שה' : פייה לתחוים ובקשת סליחה מה', בליווי הרעיון המשותף לשי הקטעים) 2(

  יסלח ויסייע לבי עמו.

                        

  

  10שאלה 

  סעיף א'

דוגמאות  שתי(על התלמיד להביא  איוב מתעמת עם רעיו ומאשים אותם בחוסר יושר

  להאשמה):

 איוב טוען שהם אומרים דברי שקר. –"אתם טפלי שקר רפאי אליל כלכם"  -

דבריהם הם דברי שקר ומרמה (שועדו לרצות את  –"הלאל תדברו עולה ולו תדברו רמיה"  -

 ה', אך אין בהם אמת).

איוב טוען כגד רעיו: האם הם סבורים שיוכלו להתל/  –"אם כהתל באוש תהתלו בו"  -

 לרמות את האלוהים, כפי שהם מהתלים/מרמים את בי האדם.

 



 

  
 

  סעיף ב'

  ...").) הסכה בפייה זו אל ה', שהוא ימית את איוב ("הן יקטלי1(

) למרות הסיכון איוב פוה אל ה', כי חשוב לו להשמיע את דבריו ולהוכיח את צדקתו. הוא 2(

: "הן יקטלי לו איחל אך דרכי אל ביסוסמוכן לסכן את חייו, בתקווה שה' יקבל את דבריו. 

  פיו אוכיח".

  

  סעיף ג'

  שתי בקשות שאיוב מבקש מה' כדי שיוכל לעמוד למשפט מולו:

 שה' יפסיק לעותו/ להעישו. –"כפך מעלי הרחק"  -

 שה' לא יפחיד אותו. –"ואמתך אל תבעתי"  -

  

  קודות) 12( קטע להבה וליתוח – רביעיפרק                       
  

                              ד-הסעיפים במתוך  אחד קודות)  ועל 7 -סעיף א (חובה הבחים דרשו לעות על
  קודות) 5 –(לכל שאלה 

 

  11שאלה 

  סעיף א'

  ) יוה שלח לבא על יוה. הוא שלח אליהם בגלל חטאיהם הרבים.1(

: הוא מסה להימלט מביצוע השליחות, ובמקום התגובה של יוה על השליחות שהטיל עליו ה') 2(

תרשישה מלפי  : "ויקם יוה לברחביסוסללכת אל יוה הוא מסה להימלט באויה אל תרשיש. 

  ה'..."

  סעיף ב'

 ההאיי: ה' מביא סערה גדולה, המאיימת להטביע את באמצעות השיה האדם בורח מבעיותיו) 1(

ירכתי הספיה והולך לישון, במקום לסייע למלחים המתמודדים  עליה מצא יוה. יוה יורד אל

  : "...ויוה ירד אל ירכתי הספיה וישכב וירדם".ביסוסאל מול פי הסערה. 

) הביקורת על ההתהגות של יוה, שלא רק שאיו עוזר למלחים, הוא גם לא פוה לאלוהים שיעזור 2(

  וכל האשים שעליה. ההאיילו וימע את טביעת 

  

  סעיף ג'

השליחות שהטיל השטה לתרשיש, מתוך תקווה שכך יצליח להימלט מה' ומ אייה) יוה עלה על 1(

עליו. כביכול כוחו של ה' מוגבל רק לארץ ישראל, ובריחת יוה לתרשיש, תמע את פגיעת ה' בו, כי 

  הוא יימצא בשטח שאין בו לה' כוח.



 

  
 

אומר יוה שה' הוא האל שבשמים (משמע בכל מקום) הבורא את הים ואת היבשה.  ') בפסוק ט2(

וא הבורא של הכל. דברים אלה מערערים על האפשרות כלומר, לה' יש כוח בכל מקום בעולם, כי  ה

  שיוה מציג תפיסה לפיה שלטון ה' מוגבל רק לארץ ישראל.

  סעיף ד'

  ראיות ולהסבירן):שתי (על התלמיד להביא  המלחים התלבטו לפי שהשליכו את יוה לים

יוו המלחים ק –"ויחתרו האשים להשיב אל היבשה ולא יכלו כי הים הולך וסער עליהם"  -

 ה אל היבשה, ורק לא להשליך את יוה לים.יישיצליחו להביא את הא

המלחים פו בתחיה  –"ויקראו אל ה' ויאמרו אה ה' אל אבדה בפש האיש הזה..."  -

 ה לים, כי לה', שלא יאשים אותם בהרג אדם. כלומר, הםע מהשלכת יוראו יסו להימ

  בזה מעשה ורא.

  

  

  

  


